İşbu uygulama, Tutanak Yazımında günlük olarak karşılaşılan sorunların soru
yoluyla Yönetime aktarılması ve yine bu yolla bu sorulara cevap bulunması
amacıyla oluşturulmuştur.
Karşılaşılan Sorun
Babıali Baskını’nda(TDK’de “Babıali” olarak geçiyor, tarihî olay
bildirdiği için büyük harfle başlıyor) (Pelin)
“Peygamberimiz”, “Peygamber Efendimiz” veya “Efendimizin”
yazılışlarında kesme işareti kullanacak mıyız, kullanacaksak
neresinden? Şahsi fikrim, kesme kullanılmaması. (Zeki)
Teşkilat-ı Mahsusa (Dilek Uyan) Uzun tartışmalar sonunda
tireyle yazılması yönünde kabul oluştu.

“Tevsî-i tahkikat” nasıl yazılır? (Pelin)

Cevap
Babıali

Zekiciğim, seninle aynı fikirdeyim.
(mali)
“Peygamber
efendimiz”
,
“Peygamber’in” , “efendimizin”
Arapça ve Farsça özel isimler ve
tamlamalar orijinal yazılışlarıyla
yazılmalı

Tevsi-i tahkikat olarak yazılır,
soruşturmanın genişletilmesi demek,
yani birinci i’de şapka yok. (mali)

Dayanağı
TDK Güncel Sözlük
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TDK
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tevsiitahkikat olarak yazılmalı. Arapça
ve Farsça tamlamalar bitişik.

“Gigavat” mı, “cigavat” mı? (Pelin)

Şimdilik gigavat olduğu zan ve
kanaatindeyim. (mali)
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“Gigavat”
âyet-i kerîme???(Osmanlıca sözlükte “âyet” iken ve bu kalıp da
mevcutken TDK’nın sözlüğünde “ayet” olarak yer almakta ve bu
kalıp yok. “âyet-i kerîme” nasıl yazılır?)

ayet-i kerime, a şapkasız olmalı
bence. (mali)
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ayetikerîme
Arapça ve Farsça tamlamalar bitişik.

Peşmerge’nin p’si büyük harfle mi yazılıyor? Niçin? Vikipedi’deki
tanımı:
Peşmerge (Kürtçe:Pêşmerge,
kelime
anlamı savaşçı veya fedai. Peş Kürtçe'de arkasından;
merg
ise ölümanlamına
gelir.
Peşmerge, ölümün
arkasında
gidenler, ölümüne anlamındadır.)Silahlı Kürt güçlerine verilen
isimdir.

Asker, gerilla, savaşçı anlamında
olup, daha çok Kuzey Irak askerleri
için, zaman zaman da küçümseme
içerecek şekilde kullanılmakta olup,
Kuzey Irak ordusunu kasteden ya da
resmî bir anlam içermemektedir. Bu
nedenle, küçük harfle yazılması daha
doğru olur, zannımca. (mali)

TDK

“peşmerge” bu şekilde
Bakû mu yazacağız, yoksa Bakü mü? Bugüne kadar,
(BTC)’yi örneğin, milyonlarca kez yazdık ve orada hep “BaküTiflis-Ceyhan” olarak geçti ama Meydan Larousse’da “Bakû”
olarak yazdığını -ben kendi adıma söyleyeyim- yeni fark ettim.
Neden bugüne kadar Bakü yazdık da, şimdi Bakû yazıyoruz? Ya
da hangisini yazacağız???? BEYZA

TDK Yazım Kılavuzu 27’nci sayfa “Türk
Devletleri ve Topluluklarındaki Özel
Adlar” bölümünde açıklama var ve
“Bakü” örneği verilmiş. (D. Kahraman)

Bakû

Tutanak Yazım Rehberi’ne
göre yer adlarında önce Atlas’a sonra
Meydan
Larousse’ya
bakılarak
yazılacağı
için
“Bakû”
şeklinde
yazılmalıdır. (Ali Aydınlı)

Büyük Atlas

Millî Emlak’ın-Millî Emlağın: Kurum kuruluşlara gelen ekler
kesmeyle ayrılmıyor fakat yumuşama var. Gelen ekleri nasıl
yazacağız? İkinci sorum da: Milli Emlak’ın web sitesinde i’de
şapka yok. Şapkalı mı yazacağız, şapkasız mı? Ek bilgi olarak,
Millî Eğitim Bakanlığının web sitesinde i’de şapka var.

Emlakin, Emlake (Kesme yok)
Tıbbın (Kesme yok)

TDK Yazım Kılavuzu’nda “emlak, -ki”
olarak aldığı için bence Millî Emlakin,
Millî Emlake olur. (D. Kahraman) “Adli
Tıbbın” bence; hem yumuşama var
hem ünsüz türemesi.
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Adli Tıp’ın-Adli Tıbbın? (Pelin)
Bilboardlar, Patriotlar…. Çoğul eki ayrılacak mı?

(Yunus Bey’e sordum, böyle karar
verilmiş.)

Patriot’lar
Baş harfi büyük ve gelen ekler
ayrılacak.

Pelin

Milletvekillerinin, soy isim değişikliklerinden -Ayla Akat ve
Fatma Salman- önce verdikleri önergelerdeki ve her türlü
işlemdeki soyadları verdikleri tarihteki soyadıyla mı yazılacak
yoksa işlemin yapıldığı tarihteki değişik hâliyle mi yazılacak.
Örnek: 23 Şubat 2012’de verilmiş araştırma önergesinde Ayla
Akat Ata. 30 Ocak 2013 tarihinde Genel Kurulda araştırma
önergesi okunduğunda Ayla Akat Ata mı yazacağız, Ayla Akat mı
yazacağız? (D. Kahraman)
Konuşmalarda geçen canlılarla ilgili “tane” kelimesini kaldırıyor Kişi isimlerinden sonra gelen “tane”
muyuz?
sözcüğünü genelde kaldırıyoruz.
(Rıza)
Örnek: 3 tane öğrenci, 5 tane asker, 2 tane bülbül gibi. (D.
Kahraman)
Afakanlar basmak olarak geçmiyor TDK’de, hafakanlar basmak
olarak var. Hafakan mı yazacağız? Bana afakanlar bastı. (Pelin)

2012 yılının 3’üncü çeyreği mi yoksa 2012 yılının üçüncü çeyreği
mi olarak yazarız? Bir de hanehalkı mı yoksa hane halkı mı?
TDK’da yer almıyor. Gökçen

Genel uygulama

İkisi de aynı anlama geliyor,
söylenişe göre yazılabilir. (Rıza)

TDK sözlükte “ev halkı”nı
ayrı yazmış, bu açıdan bakarsak “hane
halkı” da ayrı yazılır bence. (D.
Kahraman)

“hane halkı”

hanehalkı

Hanehalkı (bitişik) (Rıza)

bk. Tüketici TDK/ BSTS
Terimleri Sözlüğü 2004

/ İktisat

TDK İktisat Terimleri
Sözlüğü

Konya
Konya kapalı havzasında mı, yoksa Konya Kapalı
Havzası’nda mı? Havzalarla ilgili özel bir kural var mı? (Nuray)
(Pelin)

kapalı

havzasında

Havzalar zaten küçük
yazılıyor.
Dolayısıyla
“Konya
kapalı
havzasında “diye küçük
yazılacak. (Nuray)

Soru: Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık
tezkerelerinde Tutanak Yazım Rehberi madde 3.3.3.2’ye uygun
düzenlemeler yapılacak mı?
(Selim)

Kanun tasarı ve tekliflerinde verilen
önergeler hariç bütün okunan
metinlerde, esasa girmemek şartıyla,
yazım kurallarımızla ilgili düzenleme
yapıyoruz. (Rıza)

Soru: Yargı paketlerinin yazımı

dördüncü yargı paketi, üçüncü yargı
paketi şeklinde, küçük ve yazıyla
yazılmasına karar verildi. (Dilek
Uyan)

Soru: Hanımefendiye, Beyefendiye ifadelerine gelen ekler
ayrılacak mı? Hanımefendi’ye, Beyefendi’ye…

Ayrılacak

TDK’nın görüşü de
küçük
yazılması
yönünde
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Ayşe Hanım’a, Mehmet Bey’e

Soru: “Kıbrıs Rum Yönetimi”, “Kuzey Irak Bölgesel Kürt
Yönetimi” gibi dış politika söylememizde yer alan
kavramlar geçmiş uygulamalarımızda da büyük yazılmış
olmasına rağmen, Tutanak Yazım Rehberi’mizde küçük
yazılmıştır. Tutanak Sorgusunda da sayısız örnekleri
bulunan kavramların büyük yazılması gerekmez mi?

Tutanak Yazım Rehberi’nin son TYR
revizyonunda atıfların küçük
yazılması yönünde alınan bir
karar var ve ona uyuyoruz. (Rıza)

Selim Yılmaz
Soru: “makroekonomi” bitişik yazıldığına göre Makropolitika (Bitişik yazılmalı)
“makropolitika”da bitişik yazılır mantığını yürütebilir
miyiz? Yoksa, Yazım Kılavuzu’nda yer almadığı için ayrı
mı yazılır? Kısaca, “makropolitika” nasıl yazılır? TDK’da
yok.
(Zehra)
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