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2019-2023 STRATEJİK PLAN 2021 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU 

      

Amaç (A1) 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak. 

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

yayın ve bu alandaki eserlerin tıpkı baskısı yapılarak yayımlanacaktır. 

H 1.1. Performansı 86,23 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

2020 yılında başlayan ve hâlen devam eden koronavirüs (Covid-19) 

salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla önlemler alınmıştır. Bu sebeple 

Kuruma gelen eser başvurularında inceleme süreçlerinin uzamasına ve buna 

bağlı olarak yazarların sorumluluğunda olan düzeltme süreçlerinin de 

uzamasına, kitap yayımlarında da gecikmelere neden olmuştur. Bu 

sebeplerden ötürü hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Ancak yıl içinde 22 adet tıpkıbasım, 38 baskısı yapılan ve 5 adet 

e-kitap olmak üzere 43 adet yeni eser, 12 adet Türk dili dergisi, 2 adet Belleten 

ve 2 adet Türk Dünyası dergilerinin baskısı gerçekleştirilerek yayımlanmıştır. 

Performans gösterge değerine makul seviyede ulaşıldığı 

değerlendirilmektedir. Plan döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile 

ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir. Önümüzdeki yıllarda performans 

göstergesine yönelik hedeflenen değere ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Süreli yayınlara bilim insanları ile bire bir görüşülerek makale başvurusu 

yapmaları, bu başvuruların inceleyiciler tarafından değerlendirilmeleri 

sağlanacak ve süreli yayınların zamanında neşri hususunda gerekli hassasiyet 

gösterilecektir. Baskısı tükenen eserlerin tıpkıbasımı yapılması için de gerekli 

hassasiyet gösterilecektir. 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.1.1. Yayımlanan 

eser sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 883 1.033 992 72,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılı içinde hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Çalışmaları süren eserlerin zamanında tamamlanmaması; süreli yayınlara 

yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.1.2. Yayımlanan 

eserlerin tıpkı baskı 

sayısı/yıl (birikimli) 

%30 194 344 323 86,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı içinde performans gösterge değerine makul seviyede ulaşılmış olup 

plan döneminde hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.1.3. Yayımlanan 

Türk Dili dergisi 

sayısı/yıl (birikimli) 

%20 804 840 840 100,00 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. 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 

Süreli yayınlara, yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi risk olarak 

değerlendirilmektedir. Süreli yayınlara yeterince makale başvurusu gelmekte, 

bu başvurular inceleyiciler tarafından değerlendirilmekte ve süreli yayınların 

zamanında neşri hususunda gerekli hassasiyet gösterilmekte ve ihaleler 

zamanında yapılmaktadır. Bu sebeple performans göstergesine gelecek 

yıllarda da ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2019)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.1.4. Yayımlanan 

Türk Dili 

Araştırmaları Yıllığı 

Belleten sayısı /yıl 

(birikimli) 

%10 146 152 154 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılacağı 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; başvuru 

aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme sürecinin 

uzaması risk olarak değerlendirilmektedir. Baskı periyodunun aksamaması 

için başvuru aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme 

sürecinin hızlandırılması sağlanacak, bilimsel dergide yayımlanacak 

makalelerin derlenmesi ve baskısının yapılması için ihaleye zamanında 

çıkılmasını sağlamak amacıyla gerekli planlama yapılacaktır. 
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.1.5. Yayımlanan 

Türk Dünyası dergisi 

sayısı/yıl (birikimli) 

%5 46 52 53 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte ve 

performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Süreli yayınlara yeterli sayıda makale başvurusu gelmemesi; başvuru 

aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme sürecinin 

uzaması risk olarak değerlendirilmektedir. Baskı periyodunun aksamaması 

için başvuru aşamasındaki makalelerin ilgili komisyonlar tarafından inceleme 

sürecinin hızlandırılması sağlanacak, baskısı yapılacak bilimsel dergide 

yayımlanacak makalelerin derlenmesi ve baskısının yapılması için ihaleye 

zamanında çıkılmasını sağlamak amacıyla gerekli planlama yapılacaktır. 

            

            

            

Amaç (A1) 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak. 

Hedef (H 1.2.)  

Türk dili konularında millî ve milletlerarası kongre, panel, konferans, 

çalışma toplantısı, bilgi şöleni vb. ilmî toplantılar düzenlenecek ve 

desteklenecektir. 

H 1.2. Performansı 93,21 
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Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

2020 yılında başlayıp 2021 yılında da etkileri devam eden koronavirüs 

(Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılma hızını kontrol altında tutma amacıyla Kurum bilimsel etkinliklerini 

kimi zaman çevrim içi, şartlar elverdiği ölçüde de yüz yüze olacak şekilde 

yerine getirmiştir. Dört yılda bir yapılan ve 2020 yılına denk gelen 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı 2020 yılında yapılamamıştır. Çevrim içi 

yöntemle 2021 yılında gerçekleştirilmiştir. Kurultay bildirileri tasarruf 

tedbirleri taşınır bellek (USB)  ile bilim insanlarına verilmeyip, Kurumun 

genel ağ sayfasında yayımlanmıştır. Kurultayda sunulan bildiri özetleri aynı 

dönem içerisinde, tam bildiri metinleri ise 2021 yılı sonunda genel sayfasında 

yayımlanmıştır. Hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Plan döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir 

değişiklik meydana gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

2020 yılında başlayıp 2021 yılında da etkisi devam eden, dünyayı ve ülkemizi 

etkisi altına alan (Covid-19) koronavirüs salgını sebebiyle, bulaşı önlemek 

için etkinlikler hem çevrim içi imkânlar elverdiği sürece yüz yüze yöntemiyle 

yapılması sağlanacaktır. Türk dili alanında yapılacak ilmî toplantıların yeni 

dönem için takvimi hazırlanmış 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.2.1. Uluslararası 

Türk Dili 

Kurultayı’nın 

gerçekleştirilme 

sayısı/yıl (birikimli) 

%30 8 9 9 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans göstergesi değerlerine ulaşılmış olup ulaşma düzeyiyle tespit 

edilen ihtiyaçlar karşılandı ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
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Sürdürülebilirlik 

Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak millî ve milletlerarası 

kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. 

faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması; risk olarak 

değerlendirilmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı ve 

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla alınması gereken önlemler gereği, Dört yılda bir yapılan 

Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 2021 yılında çevrim içi yöntemle 

gerçekleştirilmiştir.  

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.2.2. Uluslararası 

Türk Dili 

Kurultay’ında sunulan 

bildirilerin taşınır 

belleğe aktarma ve 

dağıtma sayısı/yıl 

(birikimli) 

%20 0 500 500 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılmış olup ulaşma düzeyiyle tespit edilen 

ihtiyaçlar karşılanmıştır. Hedef ve performans göstergesine ilişkin 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Bilimsel çalışmaların yürütülmesinde yapılacak millî ve milletlerarası 

kongre, seminer, çalışma toplantısı, bilgi şöleni (sempozyum) vb. 

faaliyetlerin planlamasının zamanında yapılmaması; risk olarak 

değerlendirilmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı ve 

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla alınması gereken önlemler gereği, dört yılda bir yapılan Uluslararası 

Türk Dili Kurultayı 2021 yılında çevrim içi yöntemle gerçekleştirilmiştir.  

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.2.3. Güncel 

konularda düzenlenen 

ilmî faaliyet sayısı/yıl 

(Birikimli) 

%15 52 67 74 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine 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. Güncel 

konularda düzenlenecek ilmî faaliyetlere ilişkin çalışma planı ve uygulama 

takvimi yılın ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak önlem alınacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.2.4. Dilin çeşitli 

dallarına ve ürünlerine 

yönelik düzenlenen 

toplantı sayısı/yıl 

(birikimli) 

%20 7 22 46 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmedi, bu sebeple 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine 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 etkinlikler ile 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 bilimsel etkinlikler kapsamında yapılacak faaliyetlere ilişkin 

çalışma planı yılın ilk ayı içerisinde hazırlanması sağlanarak gerekli önlem 

alınacaktır. 
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.2.5. Maddi 

destek verilen ve 

işbirliğiyle düzenlenen 

ilmî faaliyet sayısı/yıl 

(birikimli) 

%15 44 86 67 54,76 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılında performans gösterge değeri makul seviyede gerçekleşmiştir. 

Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte olup 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 planı yılın ilk ayı içerisinde hazırlanması 

sağlanarak gerekli önlem alınacaktır. 

            

            

            

Amaç (A1) 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak. 

Hedef (H 1.3.)  
Türk dili alanında Kurum dışında yürütülen ilim araştırmalarından, 

belirlenen ölçütlere uygun bulunanlar desteklenecektir. 

H 1.3. Performansı 20,00 

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 ve 2020, 2021 

yılında, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan salgın sebebiyle 2021 yılında 

hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. Önümüzdeki 

yıllarda performans göstergesine yönelik çalışmalarda iyileştirme yapılması 

planlanmakta olup hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmektedir. Plan döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili 

bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
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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 başvuruların 

ve destek talepleri alınacak ve takibinin yapılması sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.3.1. Desteklenen 

ilmî araştırma sonucu 

basılacak eser 

sayısı/yıl (birikimli) 

%50 7 10 8 33,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Bu 

sebeple performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 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. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.3.2. Desteklenen 

ilmî araştırma 

sayısı/yıl (birikimli) 

%50 10 40 12 6,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Türk dili ve dil bilimi alanında yeterince ilmî çalışma başvurusunun 

olmaması, destek başvurularına ilişkin Yönetim Kurulundan olumlu karar 

çıkmaması risk olarak değerlendirilmektedir. Bu riskleri ortadan kaldırmak 

ve sürdürülebilirliği sağlamak için başvuru aşamasında araştırmacılar 

bilgilendirilerek nitelik bakımından uygun başvuruların alınması 

sağlanacaktır. 

            

            

            

Amaç (A1) 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak. 

Hedef (H 1.4.)  

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. 

H 1.4. Performansı 90,67 

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 gösterge değerine makul seviyede ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda 

hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmektedir. Plan 

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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.4.1. Lisans 

düzeyinde destek 

sağlanan kişi sayısı/yıl 

(birikimli) 

%30 751 1126 1229 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 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır.  Gelecek 

yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 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,  

Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında halkın daha fazla 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Kurum tarafından sosyal ve beşerî bilimler 

alanlarında öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerine karşılıksız yurt içi 

eğitim bursu verilmeye devam edilecektir. 

PG 1.4.2. Lisansüstü 

düzeyinde destek 

sağlanan kişi sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 337 487 447 73,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 

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, 

Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında halkın daha fazla 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Kurum tarafından sosyal ve beşerî bilimler 

alanlarında öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencilerine karşılıksız 

yurt içi eğitim bursu verilmeye devam edilecektir.  

PG 1.4.3. Doktora 

düzeyinde destek 

sağlanan kişi sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 64 214 221 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 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, 

Kurumumuz tarafından verilen burslar hakkında halkın daha fazla 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Kurum tarafından sosyal ve beşerî bilimler 

alanlarında öğrenim görmekte olan doktora öğrencilerine karşılıksız yurt içi 

eğitim bursu verilmeye devam edilecektir.   

            

            

            

Amaç (A1) 
Türkçeyi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak. 

Hedef (H 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. 

H 1.5. Performansı 86,55 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Türkiye Türkçesi Köken Bilgisi Sözlüğü ile bilim, sanat ve spor dallarındaki 

yabancı terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunarak her yıl beş sözlük 

hazırlanması çalışmaları, 2020 yılında başlayan ve hâlen devam eden 

koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma 

ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla sözlük hazırlık 

çalışmaları çevrim içi yapılmış ve üretimde verimlilik azalmış olması 

nedeniyle hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Osmanlıca Türkçe Sözlüğü çalışmalarına 2021 yılında başlanmış 

olup bir sapma meydana gelmemiştir. Gelecek yıllarda hedeflenen 

performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmektedir. Plan döneminde 

hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Köken bilgisi sözlüğünün hazırlanması için altyapı çalışmaları 

tamamlanmıştır. Sözlüğün 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 
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PG 1.5.1. Türkiye 

Türkçesi Köken 

Bilgisi Sözlüğü’nün 

tamamlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%25 %20 %80 %60 66,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 

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 çalışmalar çevrim 

içi veya imkânlar elverdiği sürede yüz yüze yapılacak olup gelecek yıllar için 

hedeflenen performans göstergesine ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.5.2. Türkiye 

Türkçesi Köken 

Bilgisi Sözlük toplantı 

sayısı/yıl (birikimli) 

%10 3 6 5 66,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 

ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
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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. 2020 yılında başlayan ve hâlen devam eden 

koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma 

ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla toplantı 

yapılamamıştır. Salgın döneminde Köken Bilgisi Sözlük toplantısı çevrim içi 

veya imkânlar elverdiğinde yüz yüze yapılacaktır.  

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.5.3. Hazırlanan 

Sözlük sayısı/yıl 

(birikimli) 

20 % 258 273 275 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılında, performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte ve performans 

göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Baskısının yapılmasına karar verilen (sözlükler) 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.5.4. Osmanlı 

Türkçesi sözlüğünün 

tamamlanma ve genel 

ağ ortamında 

yayınlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%20 %0 %20 %20 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün tamamlanma ve genel ağ ortamında 

yayımlanması çalışmalarına 2021 yılında başlanmış olup performans 

gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da performans gösterge 

değerine ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin 

herhangi bir güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün hazırlanmasında görev alacak bilim 

adamlarının belirlenmemesi, sözlük hazırlık çalışmalarına yönelik bir 

planlamanın ve çalışma takviminin hazırlanmaması, yönetim kurulundan 

sözlük basımı ile ilgili olumlu karar çıkmaması, sözlüğün basımı için 

süresinde ihaleye çıkılmaması vb. hususlar risk olarak değerlendirilmektedir. 

Sözlük hazırlık çalışmaları uzun soluklu bir çalışma olması sebebiyle 

Osmanlı Türkçesi Sözlüğü Komisyonu tarafından hazırlık çalışmaları 

yapılmakta ve planlanan dönemde sözlük hazırlanacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 1.5.5. Türkçe 

Sözlük ve Yazım 

Kılavuzu’nun 

yenilenme oranı/yüzde 

(birikimli) 

%25 %30 %100 %95 92,86 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşmıştır. 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 

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 Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu 

hazırlanacak ve yayımlanacaktır. 
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Amaç (A2) 
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 

bulunmak. 

Hedef (H 2.1.)  
Halkın her kesiminin günlük hayatta dili doğru kullanmasıyla ilgili 

çalışmalar yapılacaktır. 

H 2.1. Performansı 82,00 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

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 tabanı hazırlık 

çalışmaları planlanmış olup 2020 yılında başlayan ve hâlen devam eden 

koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma 

ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan önlemler 

gereği, hedeflenen performans gösterge değeri makul seviyede ulaşılmıştır. 

Plan döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik 

meydana gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Dildeki yabancılaşmayı önlemek amacıyla halkı bilinçlendirmeye yönelik 

çalışmalar yapılacak, genel ağ ortamında, doğru ve güzel Türkçe 

kullanılmasına yönelik dil bilgisi kuralları ve güzel örneklerinin yer aldığı 

sayfalar hazırlanması çalışmaları sürdürülecek, bu kapsamda afiş, takvim vb. 

basılı malzeme hazırlanacak ve Türkçenin dil bilgisi kuralları ışığında, cep 

telefonları ve cep bilgisayarlarında kullanılacak veri tabanı hazırlık 

çalışmaları yapılacaktır. 

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.1 Türkçenin 

dil bilgisi kuralları ve 

güzel örneklerinin yer 

aldığı genel ağ 

sayfalarının yenilenme 

sayısı/yıl (birikimli) 

%40 117 120 120 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılında performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da 

hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte ve 

performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 
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Sürdürülebilirlik 

Günlük hayatta Türkçenin doğru kullanılması ve doğru kullanımın 

yaygınlaşması konusunda Kurumun yasal dayanağının olmaması, Kurumun 

bir halkla ilişkiler biriminin bulunmaması risk olarak değerlendirilmektedir. 

Bu riskleri ortadan kaldırmak ya da en düşük seviyeye indirmek için 

Kurumumuzun genel ağ sayfasında, Türkçenin dil bilgisi kuralları ve güzel 

örneklerinin yer alacağı bölümler her yıl yenilenecektir. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.2. Türk dili ve 

ürünleri ile ilgili 

hazırlanacak afiş, bilgi 

kartı, bilgilendirme 

filmi vb. basılı 

malzeme sayısı/yıl 

(birikimli) 

%30 82 142 106 40,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı içinde hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. 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. Günlük hayatta Türkçenin 

doğru kullanılması ve doğru kullanımın yaygınlaşması için eğitici nitelikli 

afiş, bilgi kartı, bilgilendirme filmi ve basılı malzeme hazırlama çalışmaları 

yapılmakta olup 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.1.3. Türk dili ve 

ürünleri ile ilgili 

hazırlanacak afiş, bilgi 

kartı, bilgilendirme 

filmi vb. basılı 

%30 142.654 146.404 159.654 100,00 
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malzeme baskı 

sayısı/yıl (birikimli) 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılında performans gösterge değerine 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.  

            

            

            

Amaç (A2) 
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 

bulunmak. 

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

düzenlediği hizmet içi eğitimler desteklenecektir. 

H 2.2. Performansı 75,56 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Kamu kurumlarında yeni göreve başlayan memur ve kariyer meslek grubu 

çalışanlarına yönelik; 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. Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı 

sebep gerekçesiyle Kurumumuzdan istenen eğitimciler hususunda olumlu 

cevap verilememiştir. Koronavirüs salgının sonlanması hâlinde kurumların 

eğitim talepleri kabul edilecek ve eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. Hedefin 

performans gösterge değerine makul seviyede ulaşılmış olup plan döneminde 

hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

2020 ve 2021 yılında koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi 

koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma riski azami seviyeye 

indiğinde Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından, Kurumumuzdan istenen 

eğitimciler hususunda şartlar elverdiğince olumlu cevap verilmeye 

çalışılacaktır. 

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.2.1. TDK 

çalışanlarının kamu 

kurumlarında verdiği 

eğitim sayısı/yıl 

(birikimli) 

100 % 196 286 264 75,56 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı içinde hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmektedir. 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. Türkçenin doğru ve güzel kullanılması konusunda 

kamu kurumlarının düzenlediği hizmet içi eğitimlere, Koronavirüs salgını 

kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle kısmen olumlu cevap verilebilmiştir. 

Koronavirüs salgının sonlanması hâlinde, kurumlardan gelecek talepler 

doğrultusunda eğitim desteği verilecektir. 

            

            

            

Amaç (A2) 
Türkçenin her alanda doğru ve verimli kullanılmasına katkıda 

bulunmak. 

Hedef (H 2.3.)  
Türkçenin halkın farklı kesimlerinde bilinçli kullanılmasına yönelik açık 

oturum, konferans, sergi vb. etkinlikler düzenlenecektir. 

H 2.3. Performansı 63,67 

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 yapılmasının çok yararlı olması ve bu uygulamanın 

yaygınlaştırılması çalışmaları yapılmakta ancak 2020 yılında başlayan ve 

hâlen devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu 

düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki 

mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

ancak 7 (yedi) fuar ve sergiye katılım sağlanmıştır. Hedeflenen performans 

göstergesi değerine makul seviyede ulaşılmıştır. Plan döneminde hedef ve 

performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
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Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Koronavirüs salgını dünyada ve ülkemizde risk olmaktan çıktıktan sonra, 

Stratejik Plan dönemi içinde Kurum olarak gerek iş birliği ve gerekse kendi 

başına sergi ve bilimsel etkinlikler düzenlenmeye devam edecektir. Faaliyet 

takvimi hazırlanacak ve yapılacak etkinlikler iş ve zaman çizelgesine 

bağlanacaktır. 

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.1. Kitap satış 

etkinliklerinde 

düzenlenen açık 

oturum, konferans vb. 

sayısı/yıl (birikimli) 

%35 68 77 75 77,78 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmış olup gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 

ulaşılması öngörülmekte ve 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; halkımızın, Türkçenin bilinçli kullanılması konusunda 

farkındalık düzeyi artırılacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.2. Yurt içinde 

katıldığımız fuar ve 

sergi sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 110 155 144 75,56 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte olup 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 gerçekleştirilecektir. 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.3.3. Yurt dışında 

katıldığımız fuar ve 

sergi sayısı/yıl 

(birikimli) 

%30 1 4 2 33,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine düşük seviyede 

ulaşılmıştır. Hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte olup performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Doğal afetler sebebiyle yurt dışında düzenlenen kitap fuarlarına katılmamak 

risk olarak değerlendirilmektedir. Yurt dışında bulunan insanlara Kurum 

yayınlarının tanıtılmaması ve satışının yapılması; Türkçenin her alanda doğru 

ve verimli kullanılması, dil bilincinin artırılması, dil birliğinin korunması gibi 

hususlarda Kurumumuzun amacına ulaşması için 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 (H 2.4.)  

Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar 

desteklenecek, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencileri 

arasında Türkçenin kullanılması konusunda yarışmalar düzenlenecek ve 

ödüller verilecektir. 

H 2.4. Performansı 37,67 
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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; dille 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, koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle 

yapılamamıştır. Bu sebeple hedeflenen performans göstergesi değerine 

ulaşılamamıştır. Plan döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili 

bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10. maddesinin “k” fıkrası 

çerçevesinde ödülün niteliği, miktarı ve alanının belirlenmesi. Türkçenin 

korunmasına katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlar desteklenecek; 

mevcut kontroller sürdürülecektir. 

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.1. Türkçenin 

korunmasına katkıda 

bulunanlara sağlanan 

destek sayısı/yıl 

(birikimli) 

%30 29 44 42 86,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda da hedeflenen performans gösterge değerine 

ulaşılması öngörülmekte olup 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 bu tür faaliyetlere 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.2. Türkçenin 

doğru ve güzel 

kullanılmasını teşvik 

amacıyla 

düzenlenecek 

yarışmalara sağlanan 

destek sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 7 22 9 13,33 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılında hedeflenen performans gösterge değerine 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 

Dil farkındalığının ve Türkçenin düzgün kullanımının teşvik edilmemesi, 

kurumlar arası iş birliğinin sağlanamaması, risk olarak değerlendirilmektedir. 

Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler 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 yapılması mümkün olmamıştır. 

Bu sebeple gelecek yıllarda Türkçenin korunmasına katkıda bulunan kişi, 

kurum ve kuruluşlar desteklenecek, mevcut kontroller sürdürülecektir. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 2.4.3. Türkçenin 

doğru ve güzel 

kullanılmasını teşvik 

amacıyla verilen 

ödüllere sağlanan 

destek sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 5 20 8 20,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılında hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olup 

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. 

Koronavirüs (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 koronavirüs (Covid-19) 

salgını sonlandığında yarışma yapılacak ve ödüller verilecektir.  

            

            

            

Amaç (A3) 
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere 

aktarılmasını sağlamak. 

Hedef (H 3.1.)  
Türk dilinin gelişme sürecinde emeği geçen kişilerin ve yaşanan belli 

başlı vakaların anılmasına yönelik etkinlikler yapılacaktır. 

H 3.1. Performansı 66,67 

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. Ancak 2020 yılında başlayan ve hâlen 

devam eden koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu 

düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki 

mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

alınan önlemler gereği, anma etkinliği düzenlenememiştir. 2021 yılı için 

hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede ulaşılmış olup plan 

döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik meydana 

gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Kurumun başka bir faaliyeti ile aynı zamana denk gelmeyen zamanda anma 

etkinlikleri yapılacaktır. Anma etkinlikleri için bir takvim oluşturulacaktır. 

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.1.1. Yapılan 

anma etkinlikleri 

sayısı/yıl (birikimli) 

%100 10 19 16 66,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Anma etkinlikleri 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. 

H 3.2. Performansı 0,00 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Türk dilinin ve Türk Dil Kurumunun kuruluşundan bugüne, tarihini konu alan 

bir belge film hazırlatılması; Türk dilinin zenginliklerini, tarihini ve gücünü 

ortaya koyan bilgi ve belgeler, günümüz basın yayın teknolojileri kullanılarak 

gelecek nesillere aktarılması; çok dilli olarak hazırlatılması sağlanan belge 

filmin, millî ve milletlerarası yayın kuruluşlarında yayımlatılması ve YD 

ortamında çoğaltılarak geniş kitlelere ulaştırılması planlanmıştır. Ancak 

koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle ihalesi 

yapılamamıştır. Belgesel hazırlatma altyapı çalışmaları devam etmekte olup 

önümüzdeki yıllarda performans gösterge değerine ulaşılacağı 

öngörülmektedir. Plan döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili 

bir değişiklik meydana gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Belgesel filmin hazırlanması için altyapı çalışmaları devam etmekte olup 

belgesel film çalışmaları 4734 - 4735 sayılı Kamu İhale ve Sözleşmeler 

Kanunu çerçevesinde ihalesi yapılarak belge film hazırlatılacaktır.  

Sorumlu Birim Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.2.1. Türk dilinin 

tarihini konu alan 

belgeselin 

tamamlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%100 %15 %100 %15 0,00 
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Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. Plan 

döneminde hedeflenen performans göstergesine ulaşılması öngörülmekte ve 

performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

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. 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 faaliyeti, dünyayı ve ülkemizi etkisi 

altına alan koranavirüs salgını sonlandığında 4734 - 4735 sayılı Kamu İhale 

ve Sözleşmeler Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

            

            

            

Amaç (A3) 
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere 

aktarılmasını sağlamak. 

Hedef (H 3.3.)  
Osmanlı alfabesi ile yazılmış eserler günümüz alfabesine 

kazandırılacaktır. 

H 3.3. Performansı 50,00 

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 koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle 

eser yayımlanamamıştır. Hedeflenen performans göstergesine makul 

seviyede ulaşılmış olup plan 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 
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.3.1. Türk 

edebiyat tarihleri 

dizisinden yayımlanan 

eser sayısı/yıl 

(birikimli) 

%50 0 3 0 0,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Gelecek yıllarda performans gösterge değerine 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 

günümüz alfabesine çevrilmiş bilimsel çalışmalar, ilgili kurullarımız 

tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunanlar bilim dünyasına 

kazandırılacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.3.2. Günümüz 

alfabesine kazandırılan 

edebî eser (hikâye, 

roman, şiir, tiyatro 

vb.) sayısı/yıl 

(birikimli) 

%50 0 3 25 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda performans gösterge değerine ulaşılması öngörülmekte olup 

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. Kurum dışı 

isteklilerin ve Bilim Kurulu üyelerinden oluşan kol ve komisyonların 

kurulması, 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. 

            

            

            

Amaç (A3) 
Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek nesillere 

aktarılmasını sağlamak. 

Hedef (H 3.4.)  Yaşayan dillerde iki dilli sözlükler hazırlanacaktır. 

H 3.4. Performansı 100,00 

Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Terim çalışma gruplarınca ve kurum, kuruluşlar tarafından hazırlanan 

sözlüklerin baskı işlemlerinin 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 değerine ulaşılmıştır. Plan 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.4.1. Arapça-

Türkçe sözlüğün 

tamamlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%40 %0 %60 %60 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılmıştır. 

Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Bilim ve uygulama kollarının çalışmalarındaki aksama, Kurum dışı 

isteklilerin eser basım talebinde bulunmaması, bilim adamlarının 2547 sayılı 

Kanun’un 38. maddesine dayalı olarak Kurumumuzda fiilen 

görevlendirilmemesi, risk olarak değerlendirilmektedir. Arapça-Türkçe 

Sözlük hazırlama çalışmaları devam edecek ve Yayın Takip Sistemi 

üzerinden kontrolleri yapılacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.4.2. Kazakça ve 

Çuvaşça sözlüklerinin 

tamamlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%30 %20 %100 %100 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Kazakça ve Çuvaşça Sözlük tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. 

Etkililik 
Kazakça ve Çuvaşça Sözlük, plan döneminden önce hazırlanmıştır ve 

tamamlanmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Kazakça ve Çuvaşça Sözlük tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 3.4.3. Makedonca- 

Türkçe Sözlük’ün 

tamamlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%30 %45 %100 %100 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik Makedonca-Türkçe Sözlük tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. 
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Etkililik 
Makedonca-Türkçe Sözlük plan döneminden önce hazırlanmıştır ve 

tamamlanmıştır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik Makedonca-Türkçe Sözlük tamamlanmış ve halkın hizmetine sunulmuştur. 

            

            

            

Amaç (A4) 
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 

Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak. 

Hedef (H 4.1.)  
Bilgi teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak 

kütüphane hizmetlerinin etkinlik düzeyi yükseltilecektir. 

H 4.1. Performansı 99,59 

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 planlanmıştır. 2021 

yılında hedeflenen performans gösterge değerine ulaşıldığı değerlendirilmiş 

olup plan döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik 

meydana gelmemiştir.  

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Mevcut personel için görev dağılımı yapılacak, nadir eserler sayısal hâle 

getirilecek, Türkoloji alanında yayımlanan eserler kütüphaneye 

kazandırılacak, kullanıcı hizmetlerine ağırlık verilecek ve diğer hizmetler en 

üst düzeyde yapılmaya çalışılacaktır. Bu kapsamda çalışmaların dünya 

standartlarında yapılması için nitelikli personel yetersizliği bulunmakta olup 

bu nedenle nitelikli personel talebimiz için personel talep formu 

düzenlenmiştir. 

Sorumlu Birim Kütüphane Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.1.1. Sayısal hâle 

getirilen nadir eser 

sayısı/yıl (birikimli) 

%40 1.387 3.052 3035 98,98 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.  
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans göstergesi değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesi değerine 

ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Nadir eserlerin elektronik ortama aktarılamaması, Türkoloji alanındaki 

yayınların takip edilememesi risk olarak değerlendirilmektedir. Nadir eserleri 

sayısal hâle getirecek nitelikli personel sayısının artırılması sağlanacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.1.2. Türkoloji 

alanındaki bütün 

yayınların 

kütüphaneye 

kazandırılma sayısı/yıl 

(birikimli) 

%60 63.983 69.983 73.716 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır.  

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılması öngörülmekte 

ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

Türkoloji alanında yayımlanan eserlerin takip edilmemesi risk olarak 

değerlendirilmektedir. Dünyada ve ülkemizde, Türkoloji alanında 

yayımlanan eserlerin takip edilmesi ve kütüphaneye kazandırılması; bilgi 

teknolojilerinin sağladığı imkânlardan da yararlanılarak kütüphane 

hizmetlerinin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır. 

            

            

            

Amaç (A4) 
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 

Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak. 

Hedef (H 4.2.)  Kurumun insan kaynakları nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 

H 4.2. Performansı 77,73 
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Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Personelin eğitim ihtiyaçlarının düzenli olarak belirlenmesi, eğitim 

ihtiyaçlarının tahlil edilmesi, yıllık hizmet içi eğitim programları 

hazırlanması, eğitim için gerekli altyapının temin edilmesi, hizmet içi 

eğitimlere ilişkin değerlendirmeler yapılması ayrıca teknik ve akademik 

altyapının oluşturulmasına yönelik belirlenen ihtiyaca uygun Türk dili, 

lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, bilgisayar, grafik ve musahhihlik 

konularında personel istihdam edilmesi ve yürütülen projelerde yer almak 

üzere üniversitelerden bilim adamlarının görevlendirilmesi, mesleki gelişime 

yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması, akademik altyapıyı ve kurumsal 

donanımını güçlendirerek Kurumun Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğinin 

ortaya konması planlanmıştır. Ancak koronavirüs (Covid-19) salgınının 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 

izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma sebebiyle hazırlanan 2020-2021 dönemi eğitim programı 

uygulanamamış olup performans gösterge değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Plan döneminde, hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir 

değişiklik meydana gelmemiştir. 

Hedefe İlişkin 

Alınacak Önlemler 

Hizmet içi eğitim programı hazırlanmış olup yeni koronavirüs (Covid-19) 

salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kurumlardan istenen eğitimciler 

gelememişlerdir. Koronavirüs salgının sonlanması hâlinde kurumlarla iş 

birliğine daha fazla önem verilerek eğitim ihtiyaçları çerçevesinde planlanan 

eğitimlerin yapılması sağlanacaktır. Nitelikli personel ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli önlemler alınarak iyileştirmelerin yapılması 

sağlanacaktır. Mali ve mali olmayan yönetim ve kontrol alanındaki 

hizmetlerin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.2.1. Personele 

verilen eğitim 

sayısı/yıl (birikimli) 

%40 20 32 29 75,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik 

2021 yılında performans göstergesi değerine makul seviyede ulaşılmış olup 

gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.  
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Sürdürülebilirlik 

Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim programının 

hazırlanmaması, nitelikli akademik ve teknik yapının oluşturulmaması, risk 

olarak değerlendirilmektedir. 2022-2023 yılları için birimlerden gelen eğitim 

taleplerine dayanarak eğitim planı oluşturulmuş ve başkanlık onayı alınmış 

olup koronavirüs (Covid-19) salgını sonlandığında 2022-2023 dönemi eğitim 

programı uygulanacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.2.2. Eğitime 

katılan personel 

sayısı/yıl (birikimli) 

%30 310 619 527 70,23 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik 

2021 yılında performans göstergesi değerine makul seviyede ulaşılmıştır. 

Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine 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. 2022-2023 yılları için birimlerden gelen eğitim 

taleplerine dayanarak eğitim planı oluşturulmuş ve başkanlık onayı alınmış 

olup koronavirüs (Covid-19) salgını sonlandığında 2022-2023 dönemi eğitim 

programı uygulanacak ve personelin eğitime katılımı sağlanacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.2.3. İstihdam 

edilen nitelikli 

personel sayısı/yıl 

(birikimli) 

%30 64 73 72 88,89 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans göstergesi değerine makul seviyede 

ulaşılmıştır. Gelecek yıllarda hedeflenen performans göstergesi değerine 

ulaşılması öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.  

Sürdürülebilirlik 

Personel eğitim ihtiyaçlarının belirlenmemesi, hizmet içi eğitim programının 

hazırlanmaması, nitelikli akademik ve teknik yapının oluşturulmaması risk 

olarak değerlendirilmektedir. Türk dili, lehçeleri, dil bilimi, yabancı diller, 

bilgisayar, grafik ve musahhihlik konularında personel istihdam edilmesi ve 

Bilim Kurulu ve yürütülen projelerde yer almak üzere üniversitelerden bilim 

adamlarının görevlendirilmesi yapılmış olup gelecek yıllarda da nitelikli 

personel ataması ve görevlendirmesi yapılacaktır. 

            

            

            

Amaç (A4) 
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 

Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak. 

Hedef (H 4.3.)  Kurumun fiziki ve teknolojik donanımı güçlendirilecektir. 

H 4.3. Performansı 78,84 

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 projesi ile ilgili birinci inşaat ihalesinin 14.12.2017 tarihinde 

yapıldığı, 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 

değişiklik gerekçesi ile Sözleşme’nin tasfiyesi talebinde bulunmuş olması 

sebebiyle TOKİ; 30.07.2019 tarih, 88021 sayılı Başkanlık oluru ile yapım 

işini tasfiyesine karar vermiştir. Hizmet binası yapım işinin ikinci ihalesi 

15.02.2021 tarihinde yapılmış ve toplam fiziki ilerleme oranı % 32.70’tir. Bu 

sebeple hedeflenen performans göstergesi düşük seviyede gerçekleşmiştir. 

Hâlen kullanılmakta olan Kurum hizmet binalarımızın bakımı, onarımı, 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 sağlanmıştır. Hedeflenen performans 

gösterge değerine ulaşılmıştır. Hizmet binasının yapım işi hızla yapılmakta 

olup önümüzdeki yıllarda performans hedefine ulaşılacağı öngörülmektedir. 

Plan döneminde hedef ve performans göstergeleri ile ilgili bir değişiklik 

meydana gelmemiştir. 
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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”ne 

ait hizmet binası inşaatı sözleşme gereği TOKİ tarafından yaptırılmakta olup 

31.12.2021 tarihi itibarıyla birinci ve ikinci ihale sonucunda % 32,70 

oranında gerçekleşme sağlandığı görülmüştür. Yüklenici firma iş takvimine 

bağlı olarak çalışmalarına devam etmekte olup ilerleme sağlanacağı 

öngörülmektedir. Kullanılmakta olan ana ve ek hizmet binalarımızın bakım 

onarımı, fiziki ve teknolojik donanımlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.3.1. 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 meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmektedir. Bu 

sebeple 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 ile hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulamaması risk olarak değerlendirilmektedir. Kurum binamızın periyodik 

bakım ve onarımı gerektiğinde yapılacak, mevcut durum korunmaya 

çalışılacaktır. Bu kapsamda kurum hizmet binasının gerekli bakımı ve 

onarımı yıl içinde yapılmış ve ihtiyaç olduğunda binaların bakım onarımı 

yapılacaktır. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.3.2. Hizmet 

binası ve sosyal tesis 

yerleşkesi inşaatının 

tamamlanma 

oranı/yüzde (birikimli) 

%30 %5 %100 %33 29,47 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  
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Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılamamıştır. 

Gelecek yıllarda hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılması 

öngörülmektedir. Bu sebeple performans göstergesine ilişkin herhangi bir 

güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmiştir.  

Sürdürülebilirlik 

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

ortamının iyileştirilmemesi, Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısında 

karşılaşılacak eksiklikler ile hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulamaması risk olarak değerlendirilmektedir. “Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu (Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu) Yerleşkesi 

İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”ne ait hizmet binası inşaatı 

sözleşme gereği TOKİ tarafından yaptırılmakta olup 31.12.2021 tarihi 

itibarıyla birinci ve ikinci ihale sonucunda % 32,70 oranında gerçekleşme 

sağlandığı görülmüştür. Yüklenici firma iş takvimine bağlı olarak 

çalışmalarına devam etmekte olup ilerleme sağlanacağı öngörülmektedir. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.3.3. 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 meydana gelmemiştir. Performans 

göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen gösterge değerine 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 

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

ortamının iyileştirilmemesi, Kurumun fiziki ve teknolojik altyapısında 

karşılaşılacak eksiklikler ile hizmetlerimizin istenilen düzeyde ve kalitede 

sunulamaması risk olarak değerlendirilmektedir. Kurumun yıllık fiziki 

donanım ve altyapı ihtiyaçlarının gelecek yıllarda da aynı şekilde hedeflenen 

performans göstergesi düzeye ulaştırılmasına yönelik olarak planlamalar 

yapılacaktır.  
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.3.4. 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 meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmektedir. Bu 

sebeple 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 ile 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 plan döneminde 

güçlendirilecektir. Anılan faaliyetlere ilişkin sertifikaların alınması 

sağlanacak, sistemlerin düzenli olarak bakım ve onarımları yapılacak, gerekli 

görülen yeni sistemlerin edinilmesi sağlanacak ve Bilgi Güvenliği Belgesi 

güncellenecektir. 

            

            

            

Amaç (A4) 
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 

Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak. 

Hedef (H 4.4.)  Kurum yayınlarının daha geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. 

H 4.4. Performansı 88,33 
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Hedefe İlişkin 

Sapmanın Nedeni 

Kurum yayınlarının halkın geniş kesimlerine tanıtılması ve ulaştırılması için 

yayınların katalog hâlinde genel ağ ortamında kullanıma açılması, elektronik 

ortamda satışının yapılması, künye bilgilerinin düzenlenmesi, taranabilir 

yapıda bir sunucu bilgisayar üzerinde depolanması ve görüntülerle 

eşleştirilmesi suretiyle bir sistem oluşturulması ve bu sistemin kredi kartlı bir 

alt sistem vasıtasıyla kullanıcıların hizmetine sunulması; Kurum yayınlarının, 

üniversiteler ve kitap fuarlarında kitap satış aracı ile satışa sunulması 

faaliyetleri planlanmıştır. Ancak koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 

izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma sebebiyle Kurum yayınlarının tanıtımı ve satışı planlanan 

şekilde yapılamamış olup hedeflenen performans göstergesi değerine makul 

seviyede ulaşılmıştır. Plan 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, Telif Hakkı 

Yönetmeliği çerçevesinde gerekli olan hukuki düzenlemeler yapılmış ve 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 uygulama takvimi çerçevesinde yapılacak ve 

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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.4.1. E-Mağaza 

olarak satışa sunulan 

toplam yayın sayısı/yıl 

(birikimli) 

%30 622 820 915 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmemiştir. Performans 

göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da hedeflenen gösterge değerine ulaşılması öngörülmektedir. Bu 

sebeple performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.  

Sürdürülebilirlik 

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. Baskısı yapılarak envanterimize 

kaydı yapılan kurum yayınları e-mağazada satışa sunulmasına devam 

edilecektir.  
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.4.2. E-Kitap 

olarak satışa sunulan 

toplam yayın sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 0 6 36 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmemiştir. Performans 

göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerinin ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da hedeflenen performans gösterge değerinin ulaşılacağı 

öngörülmektedir. Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.  

Sürdürülebilirlik 

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 değerlendirilmektedir. E-kitap olarak hazırlanan ve 

envanterimize kaydı yapılan kurum yayınları e-mağazada kamuoyunun 

hizmetine sunulmasına devam edilecektir.  

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.4.3. Kitap satış 

aracıyla ziyaret edilen 

yer sayısı/yıl 

(birikimli) 

%35 74 119 104 66,67 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.  

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerinin makul seviyede 

ulaşılmış olup plan döneminde hedeflenen performans gösterge değerine 

ulaşılacağı öngörülmektedir. Performans göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı 

bulunmamaktadır.  

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir.  
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Sürdürülebilirlik 

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 değerlendirilmektedir. Koronavirüs (Covid-19) 

salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma sebebiyle kitap satış aracı ile 2021 yılı 

içinde planlanan düzeyde yayınlarımızın tanıtımı ve satışı yapılamamıştır. 

Plan döneminde anılan salgının sonlanması durumunda yayınlarımızın 

tanıtımı ve satış planlaması yapılacaktır. 

            

            

            

Amaç (A4) 
Bilime dayalı altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek Kurumun 

Türk dili alanındaki ilmî yetkinliğini ortaya koymak. 

Hedef (H 4.5.)  
Kurum kaynaklarının etkin kullanılması için planlı çalışma düzenine 

süreklilik kazandırılacaktır. 

H 4.5. 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. 2021 yılında hedeflenen performans gösterge değerine 

ulaşılmış olup bir sapma meydana gelmemiştir. Plan 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) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.5.1. Stratejik 

Plan Uygulama, 

İzleme ve 

Değerlendirme 

tamamlanma 

oranı/yüzde(birikimli) 

%30 %0 %60 %60 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 
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İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim meydana gelmemiş olup 

performans göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine 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 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 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, 2021 

yılında olduğu gibi gelecek yıllarda da yerine getirilecektir. 

Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.5.2. 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 meydana gelmemiştir. Performans 

göstergesinde de bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine 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 

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 risk olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 

riskleri ortadan kaldırmak için mevzuat eğitimi ve bilgilendirme toplantıları 

yapılacak, raporların zamanında hazırlanması ve yayımlanması sağlanacaktır. 
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Performans 

Göstergesi  

Hedefe Etkisi 

(%) 

Plan 

Dönemi 

Başlangıç 

Değeri 

(2018)  

(A) 

2021 

Dönemindeki  

Yıl Sonu 

Hedeflenen 

Değer (B) 

2021 

Dönemindeki  

Gerçekleşme 

Değeri  

( C ) 

Performans 

(%)    

(C-A)/(B-A) 

PG 4.5.3. Üretilen 

rapor sayısı/yıl 

(birikimli) 

%40 41 65 65 100,00 

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler 

İlgililik 
Tespit ve ihtiyaçlarda herhangi bir değişim bulunmadığından performans 

göstergesinde bir değişiklik ihtiyacı bulunmamaktır. 

Etkililik 

2021 yılı için hedeflenen performans gösterge değerine ulaşılmıştır. Gelecek 

yıllarda da hedeflenen performans göstergesi değerine ulaşılması 

öngörülmekte ve performans göstergesine ilişkin herhangi bir güncelleme 

ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Etkinlik Tahmin edilen maliyetin ötesine geçilmemiştir. 

Sürdürülebilirlik 

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 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.  

*Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu.  

*Performans Programı.  

*Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu.  

*Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu.  

*Faaliyet Raporu.  

*Bütçe Kesin Hesabı.  

*Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu.  

*İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu. 

Tablo 1: Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu 


