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DİL DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

Derneğin Amacı 

Madde 3: Derneğin amacı; Türk dilinin özleşerek gelişmesine, Atatürk'ün 

başlattığı Dil Devriminin güçlenmesine katkıda bulunmak; bu konularda uğraş 

verenler arasında dayanışma sağlayarak uygar ve barışçı çabalarla bilimsel, 

yazınsal, ekinsel, sanatsal etkinliklere ağırlık verip öncülük yapmaktır. 
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SESLENİŞ 
 

Halk önderi Atatürk’ün 9 Ağustos 1928’deki Sarayburnu konuşmasını Dil Devriminin 

başlangıcı olarak kabul edebiliriz. Atatürk’ün, Türk abecesi 1 Kasım 1928’de mecliste 

kabul edildiğinde söylediklerini bir kez daha anımsamalıyız: 

 “Bir nur alemine (ışıklı dünyaya) girildi.” 

İşte o ışıklı dünyanın kalıtı, bizlerin, yani Dil Derneği üyelerinin sorumluluğundadır!  

Derneğimizin tüzüğündeki amaç doğrultusunda Türkçenin özleşmesi ve 

varsıllaşması çalışmalarına öncelik vererek sözcük ve terim üretmek, Türkçe Sözlük ve 

Yazım Kılavuzu’nu sürekli güncel tutmak ana işlevimizdir. 

Üyelerimizin bilgi birikimi ve deneyiminden en üst düzeyde yararlanarak yürütülecek 

çalışmalarla kamuoyuna Türkçenin güvenilir kaynağı ve tek yetkesi olduğumuzu 

kanıtlayacağız. 

Atatürk’ün öncelediği gibi halka, çocuklara ve genç kuşaklara dil bilinci aşılayarak, 

Türkçenin varsıllığı ve gücünü göstererek ulusal özgüvenimizi pekiştireceğiz. 

Ülkemizin içinde olduğu koşulları göz önüne alarak oluşturduğumuz gerçekçi, 

uygulanabilir, somut erekleri içeren bir çalışma izlencesiyle, bu izlencenin yaşama 

geçirilmesindeki sorumluluğumuzun gerektirdiği hesap verme anlayışı ve dernek 

organlarının asıl ve yedek üyeleriyle bir bütün olduğu bilinciyle Dil Derneği’nin 

2016-2018 dönemi yönetimine ve dernek organlarına aday oluyoruz. 

Dernek ve iktisadi işletmeyi bütüncül bakışla kapsayan izlencemizi, Atatürk’ün 

kalıtına gönülden bağlı tüm üyelerimizin görüş ve değerlendirmelerine sunarız. 

En içten saygılarımızla. 
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1- KURUL VE KOL ÇALIŞMALARI 

1.1. Yönetim Kurulu 

Çalışma izlencesini uygulamaya koymanın sorumluluk ve yükümlülüğünü taşıyan  

Dil Derneği Yönetim Kurulu, tüm dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin katılımıyla, 

sürekli bilgi akışıyla ve eşgüdüm içinde çalışacağı bir iç işleyişi yaşama geçirecektir.  

Üyelerimiz ve kamuoyuna sorumluluklarımızın gereği olan görevlerimiz, işlerin 

açıkça tanımlanıp paylaşılması, belirlenen zamanlamayla yerine getirilmesi, 

sonuçlarının izlenip ölçülmesi yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri  

 Yönetim Kurulu, iki haftada bir, belli gün-saatte, gündemini önceden duyurarak asıl 

ve yedek üyelerin katılımıyla toplanır. Görüşülen konuları, alınan kararları, 

yapılacak işleri, görev dağılımı ve zamanlamayı içeren toplantı tutanakları yazılıp 

yönetim kurulu üyelerine dağıtılır. 

 Yapılan ve türlü gerekçelerle yapılamayan çalışma ve etkinlikler sürekli 

kaydedilerek derneğin yazılı belgeliği oluşturulur. 

 Yönetim Kurulu, 3 aylık çalışma yazanağını oluşturarak Denetleme Kurulunun 

görüş ve değerlendirmelerine sunar. 

 Onur Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun tüm üyelerini kapsayan 

Eşgüdüm Kurulu oluşturulur. Eşgüdüm Kurulu aylık toplantılar yaparak derneğin 

çalışmalarını, tasarıları ve güncel gelişmeleri değerlendirir, önerilerde bulunur. 

 Yönetim Kurulu, yılda iki kez toplanan Dil Derneği Danışma Kuruluna dönemsel 

çalışma yazanağını sunar; Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini derleyerek bu 

önerilerin öncelikle uygulamaya konması için çalışır. 

 Yıllık çalışma yazanağı oluşturularak derneğin tüm üyelerine dağıtılır. 

Yapılacak Çalışmalar  

Dernek organlarının, kollarının, temsilciliklerin ve iktisadi işletmemizin çalışma 

verimliliğini artırmak amacıyla -ilk üç ay içinde- aşağıdaki çalışmalar tamamlanacaktır. 

 Dernek organları, kolları ve temsilciliklerin yönergeleri gözden geçirilerek günün 

koşullarına uygun biçimde düzenlenecektir. 

 Derneğimizin sunduğu ödüllerin ilkeleri ve uygulamalarını içeren yönergeler 

gözden geçirilerek Danışma Kurulumuz ve seçici kurullarca uygun görülen 

güncellemeler yapılacaktır. 

 İktisadi işletmenin yönergesi, kaynak oluşturma kuralları ve çalışanların görev 

tanımları gözden geçirilerek güncel koşullara uygun biçime getirilecektir. 

 Dernek ve iktisadi işletmenin gerçek ve tüzelkişiliklerle sözleşmelerinden doğan 

yükümlülüklerin dernek organlarındaki üyelerimizce öğrenilmesi sağlanacaktır.  

 Dernek organları ve kollarında görev alan üyelerimizin bilişim uygulamalarını etkin 

kullanımı sağlanacaktır. 
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Yönetim Kurulunun Görevleri  

Yönetim Kurulu, bir bütün olan Türk Devrimi ve Cumhuriyet değerlerini geliştirerek 

yüceltmenin, Dil Devrimini sürdürmenin en önemli görevi olduğu bilinciyle aşağıdaki 

çalışmaları yapacaktır. 

 Gündemi yakından izleyerek düşünce ve tepkilerimizi kamuoyuna  duyurur. 

 Dernek tüzüğümüze ve amacımıza uygun anlayıştaki diğer demokratik kitle 

örgütleriyle dayanışma ve güçbirlikleri oluşturur. 

 Ulusal Bayramlarımızda, devrimlerimizin yıldönümlerinde düşünce ve görüşlerimizi 

kamuoyuna iletmek amacıyla bildiriler yayımlar. 

 Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü, Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dilini ve Çocuk 

Edebiyatını Geliştirme Ödülü, Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü ve Dil Derneği 

Gürhan Uçkan Şiir-Öykü Ödülünün ilgi uyandıran, yoğun katılımlı ödüller olarak 

sürdürülmesinin yanı sıra Türkçeye ve ülke yazınımıza emek verenlerin adlarını 

yaşatacak yeni ödüllerin de düzenlenmesini sağlar.  

 Yazın dünyamızın değerli yazarlarının, Atatürk’ün Türk Dil Kurumu’nda olduğu gibi 

yaşamın her alanında görev yapan ve ses bayrağımızı dalgalandıranların 

derneğimiz çatısı altında olmaları, yönetime ve kol çalışmalarımıza katılmaları, 

özellikle çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerimizde yer almaları için var gücüyle 

çalışır. 

 Bilimcilerimizin dil ve insanbilim alanındaki çalışmalarına yer veren hakemli 

yayınımız Dil ve Yaratıcılık dergisinin yayın yaşamını sürdürmesi ve uluslararası 

bilimsel dizinde taranabilirliğinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları başlatır. 

 Üniversite gençliğinin dernek çalışmalarına etkin katılımını sağlamak, gençleri 

dernek çatısı altında buluşturmak üzere Dil Derneği Gençlik Kolunu oluşturur. 

 Üniversitelerde “Türkçe Toplulukları”nın yeniden örgütlenmesi için girişimlerde 

bulunur. 

 Yayınevlerine, yerel yönetimlere, üniversitelere ziyaretlerde bulunarak derneğin 

tanınmasını sağlar. 

 Dil Derneği etkinlik ve ürünlerinin gerçek ve tüzelkişiliklerin dayanışma, destek ve 

güçbirliğiyle geniş yığınlara erişmesi için en üst düzeyde çaba gösterir. 

 Üye ziyaretleri yaparak görüş ve önerileri derler. 

 Dil Derneği Temsilciliklerinin etkin ve üretken olması amacıyla temsilciliklerin 

bulunduğu kentlere ziyaretler yaparak etkinlikler düzenler. 

 Üye sayımızın artması, duyarlı üyelerimizin dernek çalışmalarına katılması için 

ülke çapında etkinlikler düzenleyerek girişimlerde bulunur. 

 Dil Derneği’nin ve ürünlerinin tanınması amacıyla kitle iletişim araçları, bilgisunar 

ve toplumsal paylaşım ağlarında görünürlüğü artırıcı çalışmalar yapar. 
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1.2. Danışma Kurulu 

Dil Devrimine, Dil Derneği’ne, Türkçemize emek veren değerli dilseverlerin, 

bilimcilerimizin, sanatçılarımızın bilgi ve deneyimlerinin kılavuzluğunda yürümek 

amacıyla Dil Derneği Danışma Kurulu kurulacaktır.  

Yönetim kurulu, Danışma Kurulunun etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak ortamı 

oluşturacak, toplantıları düzenleyecek, toplantı tutanaklarını yazarak tüm dernek 

üyelerine dağıtacaktır. 

Danışma Kurulunun Çalışmaları  

 Danışma Kurulu, yönetim kurulunun çağrısıyla yılda iki kez toplanır; dernek organ 

ve kollarının çalışmalarını değerlendirir, yol gösterici görüş ve önerilerini belirtir. 

 Danışma Kurulu, her yıl Dil Bayramlarında düzenlenecek “Ulusal Dil Kurultayı”nın 

izlek, kapsam ve içeriğini saptar; bu kurultayın gerçekleşmesinde görev alacak 

danışma kurulu ile düzenleme kurulu üyelerini belirler. 

 Danışma Kurulu, derneğimizin aylık yayın organı Çağdaş Türk Dili dergisi, hakemli 

yayınımız Dil ve Yaratıcılık dergisi, kitaplarımız, yayınlarımız ve bilgisunar 

sayfamıza yönelik  önerilerde bulunur. 

1.3. Terim Kolu 

Dil Derneği Terim Kolu, türlü alanlarda (bilim, sanat, iş, bilişim, uygulayım, spor vb.) 

kullanıma giren ya da kullanılmakta olan yabancı dil kaynaklı terimlerin Türkçe 

karşılıklarını üreterek kamuoyuna duyurmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapacaktır. 

Terim Kolunun Çalışmaları  

 Terim Kolu, her ay, günü-saati ve gündemini önceden duyurarak toplantı yapar. 

Her toplantının tutanağı oluşturulup yönetim kuruluna ve diğer kollara dağıtılır. 

 Terim üreten diğer kuruluşlarla (meslek odaları, belli alanlarda bilimsel çalışmalar 

yürüten kitle örgütleri vb.) ve kişilerle işbirliği yaparak çalışır; terim üretmede bir 

yetke olarak kabul görür. 

 Sözlük Koluyla eşgüdüm içinde çalışarak yeni terimlerin ve üretilen Türkçe 

karşılıkların Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nda yer almasını sağlar; üretilen 

sözcük ve terimleri bilgisunar ortamı, paylaşım ağları ve Çağdaş Türk Dili 

dergisinde duyurur. 

 Her ay, Çağdaş Türk Dili dergisinin “Terim Kolu” köşesinde gelişmeleri üyelere ve 

kamuoyuna iletmeyi sağlayacak yazı yayımlar. 

 Üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında çeviriler yapmasını özendirerek 

Türkçemize kazandırılan sözcük ve terimlerin benimsenip kullanıma girmesi ve 

yaygınlaşmasını sağlar. 
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1.4. Sözlük Kolu 

Dil Derneği Sözlük Kolu, Türkçemizin güvenilir başvuru kaynakları olan Türkçe 

Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nun gereksinimleri karşılayacak biçimde sürekli 

güncellenmesi ve öncelikle bilgisunar ortamında kamuoyunun erişimine sunulması 

amacıyla aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirecektir. 

Sözlük Kolunun Çalışmaları  

 Sözlük Kolu, iki haftada bir, günü-saati ve gündemini önceden duyurarak toplantı 

yapar. Her toplantının tutanağı oluşturulup yönetim kuruluna ve diğer kollara 

dağıtılır. 

 Türkçe Sözlük’ü gözden geçirerek var olan maddeler ve söz öbeklerini 

gereksinimler doğrultusunda günceller; önerilen ve kolca kabul edilen yeni 

sözcükleri, söz öbeklerini ve terimleri sözlüğe ekler. 

 Yazım Kılavuzu’ndaki “Sözcük Dizelgesi” Türkçe Sözlük’le uyum içinde 

güncellenir. 

 Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu veritabanlarının güncel tutulması amacıyla 

gereken veritabanı bakımını (madde ekleme, silme, değiştirme işlemlerini) yapar. 

 Terim Koluyla eşgüdüm içinde çalışarak yeni sözcükleri, terimleri ve Türkçe 

karşılıkları üretir; üretilen sözcük ve terimleri bilgisunar ortamı, paylaşım ağları ve 

Çağdaş Türk Dili dergisinde duyurur. 

 Her ay, Çağdaş Türk Dili dergisinin “Sözlük Kolu” köşesinde gelişmeleri üyelere ve 

kamuoyuna iletmeyi sağlayacak yazı yayımlar. 

 Etkinlik Koluyla eşgüdüm içinde çalışarak Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu’nun 

tanınması ve kullanılmasını sağlayacak etkinlikler gerçekleştirir. 

 Derneğin bilgisunar sayfasındaki “Sorular-Yanıtlar” köşesinin etkin biçimde 

kullanılmasını sağlar. Bu köşeye gelen soruların yanı sıra derneğe türlü yollarla 

iletilen dil kullanımına ilişkin soruları hızla yanıtlar. 

 Yerel sözcük ve deyimleri derleyen kişi ve kuruluşlarla bağlantıya geçilecek, 

derlenen sözcük ve deyimlerden uygun bulunanların Türkçe sözvarlığına katılması 

sağlanacaktır. 

 Yazım Kılavuzu’ndaki yazım kuralları gözden geçirilecek, kılavuzdaki örnekler 

sıkça sorulan soruları yanıtlayacak biçimde varsıllaştırılacaktır. 

 Yazım Kılavuzu’nun, yazım kuralları ve “Sözcük Dizelgesi” güncellenmiş yeni 

basımı 2018 yılı içinde yayımlanacaktır. 

 Çocuk ve gençlere yönelik sözcük ve dil oyunları ya da bilgisayar uygulamaları 

tasarlanacaktır. 2016-2018 dönemi içinde bilgisunarda erişime açılacak en az bir 

sözcük oyununun işletime alınması sağlanacaktır. 
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1.5. Yayın Kolu 

Dil Derneği Yayın Kolu, derneğimizin aylık yayın organı Çağdaş Türk Dili dergisinin 

basılı ve elektronik biçimlerinin, hakemli yayınımız Dil ve Yaratıcılık dergisinin 

yayımlanmasının yanı sıra bilgisunar ve toplumsal paylaşım ağlarındaki sayfalarımızın 

güncel tutulması, dernek yayını olan kitaplarımızın baskıya hazırlanması çalışmalarını 

yürütür. Yayın Kolu, 2016-2018 döneminde aşağıdaki çalışmaları yapacaktır.  

Yayın Kolunun Çalışmaları  

 Çağdaş Türk Dili dergisinin içeriği günün koşullarına uygun biçimde 

varsıllaştırılacaktır. Dergi, düşünsel etki yaratacak önemli tartışmalara, kavramsal 

çözümlemelere yer veren içeriğiyle okurların edinmek ve paylaşmak istediği 

güvenilir bir kaynak olacak, bu yolla okur ve sürdürümcü sayısı artırılacaktır. 

 Çağdaş Türk Dili dergisinde çocuk, genç ve öğretmenlere yönelik bölümler 

oluşturulacak, derginin her düzeydeki okula ve kütüphanelere ulaştırılması 

sağlanacaktır. 

 Yılda iki kez çıkarılan hakemli yayın Dil ve Yaratıcılık dergisinin kapsamı 

genişletilecek, içeriği varsıllaştırılacaktır. 

 Satışı çok olan yayınlarımız gözden geçirilecek, saptanan yazım yanlışları 

giderilecek, bu yayınlarımızın yeni basımları yapılacaktır. 

 Çocuk yazınımıza özgün katkıda bulunacak kitaplar yayımlanacaktır. 

 Sözvarlığımızı genişleten yazınsal ürünlerin derlendiği kitaplar yayımlanacaktır. 

 Satışa sunulacak kitaplarımızın “Dil Derneği” yayını olması için en üst düzeyde 

çaba gösterilecektir. 

 Derneğin kamuoyuna görünen yüzü bilgisunar ve toplumsal paylaşım ağları 

sayfalarımız sürekli güncel tutulacak, dilseverlerin seslerini duyurabileceği biçimde 

etkileşimli kullanıma açılacaktır. 

 Sözlük Kolu ile Terim Kolunun ürünleri, derneğin çalışma ve etkinlikleri, paylaşım 

ağlarının etkin kullanımıyla üyelerimize, dilseverlere duyurulacaktır. 

 Derneğin bilgisunar ortamında erişime açılan Türkçe Sözlük ve Yazım 

Kılavuzu’nun geniş yığınlarca kullanılması amacıyla bilgisunar haber siteleri ve 

yayınevleriyle işbirliği yapılarak sitemize bağlantı verilmesi sağlanacaktır. 
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1.6. Etkinlik Kolu 

Dil Derneği Etkinlik Kolu, çalışma izlencemizin 2. bölümünde açıklanan etkinliklerin 

tasarlanması ve yaşama geçirilmesi amacıyla bütün düzenlemeleri yapacaktır.  

Etkinlik Kolu, etkinliklerin izlek, kapsam ve içeriklerini belirleyecek, tasarıların 

gerçekleşmesi için gereken izlence, görev dağılımı ve zamanlamayı tanımlayarak işlerin 

belirli bir düzen içinde yürütülüp sonuçlanmasını sağlayacaktır.  

Etkinliklerin duyuruları, afişleri ve haberleri Etkinlik Kolunca hazırlanarak üyelere, 

dilseverlere, dayanışma içinde olduğumuz kişi ve kuruluşlara dağıtılacaktır. 

1.7. Temsilcilikler 

Dil Derneği’nin İzmir Temsilciliği çalışmalarını yeni bir yürütme kuruluyla sürdürmek 

üzere adımlar atmaya başlamış, Bursa’daki temsilcilik ise çalışmalarına ara vermiştir. 

2016-2018 döneminde Bursa Temsilciliğinin yeniden işlevsel olması için çalışılacak, 

öncelikle İstanbul ve Antalya’da temsilcilikler açılması için girişimlerde bulunulacaktır. 

İllerdeki temsilciliklerimiz Yönetim Kurulu, Terim Kolu, Sözlük Kolu, Yayın Kolu ve 

Etkinlik Koluyla eşgüdüm içinde çalışarak aşağıdakileri gerçekleştirecektir. 

 İllerdeki üyelerimizin yılda en az üç kez bir araya gelmesini sağlayacak üye 

buluşmaları, oturumlar, söyleşiler, dinletiler düzenlenmesi. 

 Derneğin çalışmalarının illerdeki üyelerce ve diğer kişi/kuruluşlarca izlenmesinin 

sağlanması. 

 Çağdaş Türk Dili dergisi, Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu gibi dernek yayınlarının 

tanıtılması; bu yayınlara erişilmesi ve bu yayınlardan etkin biçimde yararlanılması 

için özendirici çalışmalar yapılması. 

 İllerdeki üniversiteler, yerel yönetimler ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği 

yapılarak 26 Eylüllerde Dil Bayramları düzenlenmesi. 

 İllerdeki kitap fuarlarında derneğimiz adına etkinlikler yapılması. 

 Derneğimizin güçbirliği ve dayanışma içinde olduğu kitle örgütlerinin illerdeki şube 

ve temsilcilikleriyle ortak etkinlikler düzenlenmesi. 

 Yerel sözcük ve deyimlerin derlenmesi, yeni sözcük ve terimlerin üretilmesi için 

özendirici girişimlerde bulunulması; bu yollarla derlenen önerilerin ilgili kollara 

iletilmesi. 

 Dil kullanımına ilişkin haber ve gelişmelerin Çağdaş Türk Dili dergisinde, derneğin 

bilgisunar ve paylaşım ağlarındaki sayfalarında yayımlanması. 

 İllerdeki dil kullanımına ilişkin tepkilerin dernek adına yerel yönetimlere ve 

kamuoyuna duyurulması. 
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2- ETKİNLİKLER 

Derneğimiz, Atatürk’ün kalıtı gereği Türkçenin arılaşması ve durulaşması çabasının 

toplumun en devinimli kesimleri olan çocuklar ve gençlere yaygınlaştırılması, gelecek 

kuşakların dil bilinci edinmesi konusunda duyarlıdır.  

Bu çerçevede derneğimiz, başta Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, 

Samsun, Erzurum, Konya, Adana, Gaziantep gibi büyük illerde olmak üzere yurdun pek 

çok yöresinde çeşitli kurum, kuruluş ve demokratik kitle örgütleriyle işbirliği içinde okul 

çocuklarına ve gençlere ulaşmak için yoğun bir çalışma yürütmek zorundadır.  

Derneğimiz, yurt çapında yeni üyelikler ve ortak çalışma olanakları yaratarak bu 

amaca ulaşmak yönünde aşağıda açıklanan etkinlikleri gerçekleştirecektir. 

2.1. Üyelere ve Kamuoyuna Yönelik Etkinlikler 

 Eğitim sendikaları, dernek ve vakıfları ile Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş 

Yaşamı Destekleme Derneği gibi Cumhuriyetçi kuruluşlarla ve onların gençlik 

birimleriyle yakın çalışma ortamları ve güçbirlikleri oluşturulur. Bu işbirlikleri 

aracılığıyla okullarda çocuk ve gençlere, öğretmenlere yönelik “Dil Buluşmaları”, 

“Bilim-Sanat Dili Türkçe” gibi başlıklarla ortak etkinlikler düzenlenir; çocuk ve 

gençlerin Türkçe sözcük ve terimleri öğrenip benimsemeleri, Türkçe okuma-yazma 

yetilerinin gelişmesi sağlanır. 

 Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi 

ÇOGEM işbirliğiyle ilköğretim okullarında kitaplık kurma ve kitap okuma etkinlikleri 

gerçekleştirilir. 

 Türkçe konuşan ülkeler (Kafkasya, Orta Asya) ve Türkçenin konuşulduğu ülkelerin 

(Avrupa, Avustralya, Amerika) ilgili kuruluşları, basın-yayın organları, üniversiteleri 

ve dernekleriyle, UNESCO gibi uluslararası örgütlenmelerle yakın bağlar kurulur, 

ortak çalışma olanakları araştırılır. 

 Türkçemize ve derneğimize emek veren üyelerimizin bizleri onurlandırdığı, 

kendilerine saygı ve teşekkürlerimizi sunacağımız etkinlikler gerçekleştirilir. 

 Kitap fuarlarında üye ve dilsever buluşmaları; kamuoyuna seslenen dil bilinci ve dil 

duyarlılığı konulu açıkoturumlar, söyleşiler, dinletiler düzenlenir. 

 Yazın ve sanat alanındaki sendika, dernek ve vakıflarla işbirliği yapılarak yazın 

buluşmaları, müzik-şiir-öykü dinletileri gerçekleştirilir. 

 Kitle iletişim araçlarındaki Türkçe kullanımı Dil Derneği üyelerince izlenir; Türkçeyi 

yazım ve sesletim kurallarına uygun, en doğru biçimde kullanan basın-yayın 

organları ve çalışanları dernek üyelerimizin görüşleriyle belirlenerek ödüllendirilir.   

 Ulusal bayramlarımızda, devrimlerimizin yıldönümlerinde kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yapılarak Cumhuriyet değerlerini ve devrimleri koruyup yüceltme 

kararlılığımızın vurgulanacağı bildiriler yayımlanır, etkinlikler düzenlenir. 
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2.2. Dil Bayramı ve Ulusal Dil Kurultayı 

26 Eylüldeki Dil Bayramının her düzeydeki okulun ve üniversitelerin öğrenci ve 

öğretmenleri, demokratik kitle örgütlerinin üyeleri ve yerel yönetim temsilcilerinin 

katılımıyla kutlanması sağlanacak, bu amaçla olanaklı olduğunca okullarda ya da 

üniversitelerde etkinlikler yapılacaktır. 

Dil Bayramının hemen öncesinde bir ya da iki gün süreyle Ulusal Dil Kurultayı 

düzenlenecektir. Bu kurultayların geniş katılımlı olması; düzenleme çalışmalarının her 

yıl başka üniversitelerle işbirliği içinde, gençler ve öğretim üyeleri ya da görevlileriyle 

birlikte yürütülmesi sağlanacaktır.  

Dil Derneği Danışma Kurulunun saptayacağı izlek ve kapsam doğrultusunda 

tasarlanacak Ulusal Dil Kurultayında dilbilim alanındaki çalışmaların yanı sıra günlük dil 

kullanımına ilişkin bildirilerin sunulması, görüşlerin seslendirilmesi ve ilgi uyandırıcı 

tartışmaların yapılması için de ortam yaratılacaktır. 

“Dil Bayramı Bildirisi” en geç bir ay önceden hazırlanarak güçbirliği yaptığımız kurum 

ve kuruluşlara dağıtılacak, bu bildirinin Dil Derneği önderliğinde pek çok kuruluşun 

imzasını taşıması için çaba gösterilecektir. 

Ulusal Dil Kurultayının sonuç bildirgesi oluşturulacak, bildirge kuruluşlarca imzalanan 

Dil Bayramı Bildirisiyle birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. 

2.3. Kuruluş Yıldönümü 

Üyelerimiz, derneğimizin 22 Nisandaki kuruluş yıldönümünde bir okul, eğitimevi ya 

da kütüphanede çocuk ve gençlerle bir araya gelecek, çocuk ve gençlerin 

yaratıcılıklarını sergiledikleri sözcük oyunu, dil tartışması gibi etkinlikler düzenlenecek, 

bu yolla gelecek kuşaklara dil duyarlılığı ve dil bilinci aşılanması için çaba 

gösterilecektir. 

2.4. Dil-Ekin Söyleşileri 

Her ayın son perşembe günü derneğimizde düzenlenen Dil-Ekin Söyleşileri aylık üye 

buluşması biçiminde gerçekleştirilecektir. Söyleşi konusu, izlencesi ve konuklarımız iki 

ay öncesinde belli olacak, konuklarımızın özgeçmişleri ve yapıtları üyelerimize iki ay 

öncesinden duyurulacaktır. Bu yöntemle konuk konuşmacının sunusunun ardından 

üyelerimizin katılımıyla verimli, üretken bir tartışmanın yapılması sağlanacaktır. 

2.5. “Dilli Gençler” Söyleşileri 

Üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin öğrencileri 

her ayın ikinci perşembesinde derneğimizde düzenlenecek “Dilli Gençler” söyleşilerinde 

Sözlük Kolu ve Terim Kolu üyelerimizle, dilseverlerle buluşup okullarda yaptıkları 

çalışmaları ve tasarılarını aktaracaklar, Dil Derneği’nin sözcük ve terim çalışmalarına 

ilişkin bilgi edineceklerdir. 
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2.6. Gelir Getirici Etkinlikler 

Derneğimizin gelirlerini artırmak amacıyla, iktisadi işletmemizin de girişimleriyle 

aşağıda sıralanan gelir getirici etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

 Yayınevleriyle işbirliği içinde yazar-okur buluşmaları düzenlenecek, dernek 

yararına kitap-dergi satışları yapılacaktır. 

 Ulusal Dil Kurultayının bildiri ve sunularını, sonuç bildirgesini içeren kitap/CD 

hazırlanarak satılacaktır. 

 Çağdaş Türk Dili dergisinin basılı ve elektronik biçimlerinin okur ve sürdürümcü 

sayısının artırılması için uğraş verilecektir. 

 Etkinliklerin görsellerini, ses ve video kayıtlarını içeren filmler hazırlanacak, CD’leri 

satışa sunulacaktır. 

 Dil Derneği’nin kuruluş yıldönümüne denk gelen bir günde düzenlenecek 

dayanışma yemeğiyle gelir elde edilmesi sağlanacaktır. 

 Yayınevleriyle, editörlere sözcük, terim ve yazım kurallarına ilişkin destek 

sağlamak üzere anlaşmalar yapılacak, karşılığında derneğe bağış katkıları 

alınacaktır.  

 Demokratik kitle örgütleri, vakıflar, üniversiteler ve türlü kuruluşlarla işbirliği 

yapılarak Türkçe ve yazın alanında eğitimler düzenlenecektir. 

 Duygu ve düşünce birliği içinde olduğumuz sanatçıların, müzik gruplarının, dernek 

ve vakıfların katkılarıyla dernek yararına müzik dinletisi düzenlenecektir. 

 Bilgisunar sayfamızın özellikle Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu sorgulamalarının 

yapıldığı bölümlerine yayınevlerinin ve kitap satış sitelerinin reklamlarının 

yerleştirilmesiyle gelir elde edilmesi sağlanacaktır. 
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DİL DERNEĞİ 

2016 – 2018 Dönemi 

Dernek Organlarına Adaylarımız 

Dernek organlarına aday üyelerimizin adları  

aşağıdaki dizelgelerde abece sırasında verilmiştir. 

 

YÖNETİM KURULU  

(11 asıl, 5 yedek üye olmak üzere 16 üyeden oluşur.) 

1. Celal İlhan  9. Leyla Afşar 

2. Daver Darende 10. Nazım Mutlu 

3. Dilek Göğüş Ülgüray 11. Salih Taştan 

4. Eray Karınca 12. Gökhun Yılmaz 

5. Günay Güner 13. Gönül Sezen 

6. Hülya Küçükaras 14. Hikmet Özkaya 

7. Işık Kansu 15. Sevgi Acar 

8. Kubilay Aysevener 16. Şükrü Batanay 

 

 

DENETLEME KURULU 

(3 asıl, 3 yedek üye olmak üzere 
6 üyeden oluşur.) 

 ONUR KURULU 

(8 üyeden oluşur.) 

1. Haluk Yalvaç  1. Adnan Binyazar 

2. Mehmet Şevket İspir  2. Prof. Dr. Ahmet Kocaman 

3. Necmiye Çölaşan   3. Prof. Dr. Cahit Kavcar 

4. Ahmet Günaysu  4. Prof. Dr. Cevat Geray 

5. Onur Bektaş  5. Emin Özdemir 

6. Toygun Atasoy  6. Mustafa Gazalcı 

  7. Saim Açıkgöz 

  8. Prof. Dr. Sedat Sever 
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YÖNETİM KURULU ADAYLARI 

Celal İlhan: 1943 Yozgat doğumlu. Ankara Tekniker Yüksekokulunu bitirdi. Çeşitli 

sanayi kuruluşlarında 20 yıl makine bakım teknikeri olarak çalıştı; işyeri baştemsilciliği 

düzeyinde sendikacılık yaptı. Roman ve öyküleriyle ödüller kazandı. İnceleme, anı ve 

öykü dallarında yayımlanmış 5 kitabı var. 

Daver Darende:  ODTÜ mezunu. 1961-1963 arasında Kopenhag Ekonomi Araştırma 

Merkezinde asistanlık yaptı. 40 yıllık dışişleri mesleğindeki son görevleri Paris UNESCO 

Daimi Temsilciliğinde elçi-müsteşarlık ve Cidde’de başkonsolosluk oldu. 35 kişisel resim 

sergisi açtı. Edebiyat ve siyaset içerikli yazılar yazıyor. 

Dilek Göğüş Ülgüray: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. 2004’te Devlet 

Planlama Teşkilatından emekli oldu. Babası, Dil Derneği kurucularından Beşir Göğüş’ün 

ölümünden sonra Dil Derneği ile birlikte Dil Derneği Beşir Göğüş Türk Dili Araştırma 

Merkezi Kütüphanesini açtı.  2000’den bu yana Dil Derneği ile “Dil Derneği Beşir Göğüş 

Türk Dilini Geliştirme Ödülü”nü düzenliyor. Geçmiş yıllarda Dil Derneği Yönetim 

Kurulunda görev aldı. 

Eray Karınca: 1960 Siirt doğumlu. Emekli yargıç. Serbest avukatlık yapıyor. Hukuk ve 

yazın alanında kitapları ve ödülleri var. 

Günay Güner: 1963 Erzincan doğumlu. Tutumbilimci (iktisatçı). Yazın çalışmaları ve 

köşeyazıları, 1980'lerin başından bu yana dergi ve gazetelerde yayımlanıyor.  

2010’dan bu yana Dil Derneği Yayın Kolu Başkanlığını yapıyor; yazı kurulu üyelerinin 

desteğiyle Çağdaş Türk Dili Dergisi Yayın Yönetmenliği görevini sürdürüyor. 

Hülya Küçükaras: 1961 Eskişehir doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri 

Mühendisliğini bitirdi. Türkçe bilişim terimlerinin üretilmesi, benimsenmesi ve 

yaygınlaşması için çalışıyor. 2004’ten bu yana Dil Derneği Yönetim Kurulu üyesi. 

Işık Kansu:  1956 Turhal (Tokat) doğumlu. Gazeteci. Araştırma, öykü, röportaj ve anı 

kitapları var. Çağdaş Türk Dili Dergisi Yazı Kurulu üyesi. 

Kubilay Aysevener: 55 yaşında. Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim üyesi.  

2006-2008 döneminde Dil Derneği Yönetim Kurulunda görev aldı; derneğin hakemli ve 

süreli yayını Dil ve Yaratıcılık dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. Dil ve insanbilim 

alanında çalışmalarını sürdürüyor. 

Leyla Afşar: Devlet Konservatuvarını bitirdi. Eşi Kerim Afşar’ı 2003’te  

71. Dil Bayramında yitirdikten sonra Dil Devriminin ödünsüz savunucusu Kerim Afşar’ın 

Türk tiyatrosuna verdiği emeği ve sanatçı kimliğini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla 

2004’ten başlayarak Dil Derneği ile birlikte “Dil Derneği Kerim Afşar Ödülü”nü düzenledi. 

Nazım Mutlu: 1960 doğumlu. Emekli edebiyat öğretmeni. Ulusal Eğitim Derneği’nin 

genel başkanı, Öğretmen Dünyası dergisinin genel yayın yönetmeni. Bağımsızlıkçı, 

aydınlanmacı, halkçı bir eğitim için savaşımını sürdürüyor. 

Salih Taştan: 1948 doğumlu. Avukat. Bankacılık, tecim ve tüze terimlerinin 

Türkçeleşmesi için uğraş veriyor. Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfının kurucu 

üyesi. 2002’den bu yana Dil Derneği Yönetim Kurulunda görev alıyor. 
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Gökhun Yılmaz: 34 yaşında. ODTÜ Kimya Mühendisliği mezunu; yüksek lisansını da  

aynı bölümde bitirdi. ODTÜ Türkçe Topluluğunun kurucularından. 2005’te Dil Derneği 

çatısı altında başlayan “Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor” etkinliklerine önderlik yaptı; 

gençlerin devrimleri ve cumhuriyet tarihimizi öğrenmesi için çalışmalar yürüttü. İzmit’te 

Kordsa Global’de çalışıyor. 

Gönül Sezen: Ankara Üniversitesi DTCF Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü 1961’de 

bitirdi. 20 yıl görev yaptığı Türkiye Elektrik Kurumundan emekli olduktan sonra 25 yıl 

kendi çeviri bürosunda yönetici ve çevirmen olarak çalıştı.  

Hikmet Özkaya: Emekli sınıf öğretmeni. Antalya’da yaşıyor. Yerel sözcük ve deyimleri 

derliyor. Gazipaşa yöresine özgü sözcükleri içeren bir sözlük yayımladı. Yabancı sözcük 

kullanımını önlemek, dil duyarlılığı aşılamak amacıyla gerçekleştirdiği etkinliklerle 

derneğimizi tanıtıyor, Dil Derneği Antalya Temsilciliğinin açılması için uğraş veriyor. 

Sevgi Acar: 1961 doğumlu. SSK’den emekli. 2012’de Dil Derneği’nin de 

katılımcılarından olduğu “Atatürk ve Çocuk” konulu resim-şiir yarışmasının 

düzenlenmesine önderlik etti. Arkadaşlarıyla birlikte ilköğretim okullarında birinci ve 

ikinci sınıf öğrencilerine yönelik kitap okuma etkinlikleri gerçekleştiriyor. 

Şükrü Batanay: 33 yaşında. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Topluluğunun kurucusu. 2005’te Dil Derneği’nde 

“Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor” çalışmalarında yer aldı, üniversite öğrencilerinin Dil 

Devrimini öğrenmesi ve sürdürmesi amacıyla etkinlikler düzenledi. Atatürkçü Düşünce 

Derneği Yozgat-Sarıkaya Şubesinin başkanlığını yaptı. Yozgat’ta yaşıyor. 
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DENETLEME KURULU ADAYLARI 

Haluk Yalvaç: 1956 Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 

Özel kesimde çeşitli şirketlerde çalıştı. Emekli. Uzun yıllar Ankara CUMOK’un 

sözcülüğünü yürüttü. Dil Devrimi savaşımında görev almak, dil emekçisi onurunu 

duyumsamak için Dil Derneği’ne üye oldu. 

Mehmet Şevket İspir: 1945 Oğuzeli (Gaziantep) doğumlu.  Emekli memur. Şiir 

çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Gaziantepliler Derneği’nde yönetim kurulu üyesi. 

Özgürlükçü, laik ve çağdaş ilkeler ışığında yürümeyi amaç edinen derneklerde etkin 

görevler üstleniyor. 

Necmiye Çölaşan: 1962 doğumlu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Kendi 

işyerinde mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak çalışıyor. Cumhuriyetimizle birlikte 

Türkçemize yapılan saldırılara karşı etkin bir güç oluşturmak için Dil Derneği’ne üye 

oldu. 

Ahmet Günaysu: 1948 doğumlu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye 

ve İktisat bölümünü bitirdi. Mercedes-Benz Türk AŞ'de 23 yıl sürdürdüğü Ankara 

Temsilciliği görevinden 2013 yılında emekli oldu. 

Onur Bektaş: 1984 doğumlu. ODTÜ İnşaat Mühendisliği mezunu. Jeodezi ve Coğrafi 

Bilgi Teknolojileri Bölümünden yüksek lisans derecesi aldı. ODTÜ İnşaat Mühendisliği 

Bölümünde doktora çalışmalarını sürdürüyor. Özel kesimde içme suyu proje mühendisi 

olarak görev yapıyor. ODTÜ Türkçe Topluluğunun kurucularından. Dil Derneği’nde   

“Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor” etkinliklerinin düzenlenmesine önderlik yaptı. 

Toygun Atasoy: 33 yaşında. Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu. Ankara 

Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinde araştırma görevlisi. Ankara Üniversitesi 

Türkçe Topluluğunun kurucularından.   
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