
 

DİL ELÇİSİ GENEL BİLGİ KİTAPÇIĞI 

 

 

 

Vizyon 

Her zaman pratik, hızlı ve çözüm odaklı davranarak çalışmalarını Dil Elçisi şehirlerinin 
tamamında hızla yürütür. Ankara Diksiyon değerlerine uygun çerçevede araştırmacı, 
şeffaf ve adaletli davranarak toplumu iyiliğe, dayanışmaya, hoşgörü ve iyilik ön yargısına 
teşvik edecek çalışmalarda bulunur. Bilgiye erişimde zorluk çeken ihtiyaç sahiplerine 
Elçilik ederek, bilgi ihtiyacının giderilme sürecinde manevi ve bilgi temelli destek sağlar. 
İyilik ön yargısını yaymak için, tüm fırsatları kollayarak, Elçiliği anlatmak, anlamak ve 
uygulamak üzere çalışmalar gerçekleştirir. Başta Dil Elçileri olmak üzere tüm insanlığı 
dayanışmaya sevk eden proje ve bilgilendirici paylaşımları düzenler. 

 

Misyon 

Elçiler, güncel teknolojinin imkânlarından yararlanarak, toplumun her kesiminden insanın 
bilinçlenmesini karşılamayı sağlar. Yardım etmek, çözüm üretmek, temel Türkçe kullanım 
alışkanlıklarındaki hataları gidermek adına bilgiye ihtiyaç duyanlara ulaşmak ve 
yönlendirmek adına doğruyu ve gerçeği araştırarak gelişime ihtiyaç duyanlar ile bilgi 
arasında köprü görevi görmeyi hedefler. Kurumsal iş birlikleri ile (üniversiteler, vakıflar, 
kurum ve kuruluşlar vb.) gelişim talep edenlerin yardıma daha kolay yolla ulaştıracak, 
Türkçe söylem ve yazım kurallarından kolaylıkla haberdar olmalarını ve faydalanmalarını 
sağlayacak biçimde yardımı ve yardım faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaç edinir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BİR DİL ELÇİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ÖZELLİKLER: 

 

• Türkçe temel yazım ve söylem kurallarına hakimdir. 
• Aktif kitap okuyucusudur. 
• Öz motivasyonu yüksektir. 
• Saygılıdır. 
• “Ben” değil, “biz” der. 
• Fikirlere açıktır. 
• Aktif dinleyicidir. 
• İnsanlara değer verir. 
• Düzenlidir. 
• Sözlü ve yazılı iletişimi şiddetsiz; olumlu ve etkilidir. 
• Güvenilirdir. 
• Elçiler ve kendi sosyal çevresine karşı sorumluluk sahibidir. 
• Her gün sözlük okuyarak kelime dağarcığını genişletir. 

 

 

DİL ELÇİLİĞİNE KABUL: 

Talep sahibi www.ankaradiksiyon.com/dilelcileri adresinde yer alan formu doldurur.  

Yarım sayfa kitap okumasını Ankara Diksiyon Whatsapp hattına iletir.  

30 gün içinde üyeliğe kabul veya reddine karar verilir.  

*Kabul kararı, bir süre için Ankara Diksiyon tarafından verilecektir.  

 

DİL ELÇİLİĞİNDEN AYRILIŞ: 

Her Dil Elçisi, dilediği zaman Elçi görevinden (mazeret belirtmeksizin) ayrılabilir.  

Gönüllülüğü sonlandıran Dil Elçisi yazışma ve video görüşme gruplarından ayrılışını 

bildirerek buradaki varlığını sonlandırır.  

Hiçbir Dil Elçisi hakkında, ayrılış sonrası menfi yorum yapılmaz. Grup içinde o an yer 

almayan kişinin kişilik haklarına saygı gereği, kişi hakkında olumsuz diyalog yasaktır. 

Olumsuz bir yorumda bulunan kişinin Elçiliği bir hafta boyuna askıya alınır ve tüm 

gruplarda iletişimi bu zaman zarfınca sonlandırılır.  

 

DİL ELÇİSİ REFERANS OLABİLİR Mİ? 

Dil Elçisi, başka bir kişinin Dil Elçisi olması konusunda referans olabilir. Referans ile 

başvuru yapacak Aday Elçi, kabul süreçlerini yerine getirmelidir.  

http://www.ankaradiksiyon.com/dilelcileri


 

YAZIM KURALLARI: 

• Cümleye büyük harfle başlanır, cümle sonuna nokta konur. Özel isimler; mahalle, 
meydan, bulvar, cadde, sokak adları; kurum, kuruluş ve kurul adları büyük harfle 
yazılır. 
o Yanlış örnek: bugün Dil farkındalığı için orta anadolu bölge kan merkezindeydik. 
o Doğru örnek: Bugün Dil farkındalığı için Orta Anadolu Bölge Kan 

Merkezi’ndeydik. 

• Tarih bilgisi içeren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Saat bilgisinden sonraki ek 
kesme işareti ile ayrılır. 
o Yanlış örnek: Etkinliğimiz 19 ocak 2020 pazar günü saat 15.00da 

gerçekleşecektir. 
o Doğru örnek: Etkinliğimiz 19 Ocak 2020 Pazar günü saat 15.00’te 

gerçekleşecektir. 

• Tarih bilgisi içermeyen ay ve gün adları küçük harfle yazılır. 
o Yanlış örnek: Çevre Çalışma Grubu olarak Ocak ayı toplantımızı Cuma günü 

yapacağız. 
o Doğru örnek: Çevre Çalışma Grubu olarak ocak ayı toplantımızı cuma günü 

yapacağız. 

• Çalışma grupları, şehirlerde bulunan yapılanmalardır. Çalışma grubu başkanları ise 
kurullara bağlıdır. Bu sebeple şehirde yapılan etkinlikler “Çalışma Grubu” 
etkinlikleridir ve baş harfleri büyük yazılır. 
o Yanlış örnek: Eğitim Kurulumuz ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi. 
o Doğru örnek: Eğitim Çalışma Grubumuz ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi. 

• Bağlaç olan, cümleden çıkarıldığında anlamı bozulmayan “de/da” ayrı yazılır ve ayrı 
yazılan “de/da” hiçbir zaman “te/ta” şeklinde yazılmaz. Ek olan, cümleden 
çıkarıldığında anlamı bozulan “-de/-da” ise bitişik yazılır. 
o Yanlış örnek: Engelin beden de değil, kalp te olduğunun farkındalığını yaşadık. 
o Doğru örnek: Engelin bedende değil, kalpte olduğunun farkındalığını yaşadık. 
o Yanlış örnek: Tanışma Toplantımıza gel ve sende Elçi ol. 
o Doğru örnek: Tanışma Toplantımıza gel ve sen de Elçi ol. 

• Özellikle çok kullanılan ve yanlış yazılan kelime dizilerinin doğruları aşağıdaki 
şekildedir. 
o Doğru örnek: Hoş geldin, hafta sonu, hiçbir şey, herhangi bir şey, bir şey, 

herhangi bir, ya da, birtakım olaylar, birtakım kıyafet, birçok, birkaç 

• Cümle içinde birden fazla sıralı/bağlı cümle varsa, virgül kullanılarak ayrılabilir. 
o Yanlış örnek: Huzurevine gittik yaşlılarımızla sohbet ettik. Şarkılar söyledik. 
o Doğru örnek: Huzurevine gittik, yaşlılarımızla sohbet ettik ve şarkılar söyledik. 

• Zarf fiil ekleri olan “-ıp, -arak, -madan, -maksızın, -dıkça, -ken, ...” eklerinden sonra 
virgül konmaz. 
o Yanlış örnek: Huzurevine gidip, keyifli vakit geçirdik. 
o Doğru örnek: Huzurevine gidip keyifli vakit geçirdik. 



 

• elçi, özel isim olarak kullanıldığı durumlarda “Elçi” şeklinde, gönüllülerimizden 
bahsederken ise “Elçiler” şeklinde kullanılır. 
o Doğru örnekler: Bu hafta sonu Dil Elçileri binlerce fidan dikti. 

Bu hafta sonu Dil Elçisi gönüllüleri binlerce fidan dikti. Bu hafta sonu Elçilerimiz binlerce 
fidan dikti. Bu hafta sonu Elçilerle binlerce fidan diktik. 

• Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözleri büyük harfle başlar ve getirilen 
ekler kesme işareti ile ayrılır. 
o Yanlış örnek: Çocukların masa ve sandalye ihtiyacını gideren Abidin beye ve aile 

üyelerinin bot ihtiyacını gideren S.Hanıma teşekkür ederiz. 
o Doğru örnek: Çocukların masa ve sandalye ihtiyacını gideren Abidin Bey’e ve aile 

üyelerinin bot ihtiyacını gideren S. Hanım’a teşekkür ederiz. 

• Sanal ortamda nokta, virgül gibi noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk bırakılır. 
o Yanlış örnek: Ailemizi ziyaret ettik, bizden isteklerini dinledik. Çalışmalara 

başlıyoruz. 
o Doğru örnek: Ailemizi ziyaret ettik, bizden isteklerini dinledik. Çalışmalara 

başlıyoruz. 

• Anlatım bozukluğuna sebep olmayacak şekilde metinler hazırlamaya özen 
göstermeliyiz. Az kelime ile çok fazla şey anlatabilmeli, yorucu cümlelerden 
kaçınmalıyız. 
o Yanlış örnek: Ailemizi ziyarette bulunduk. Kendileriyle konuşup sorunlarını 

dinleyip bilgi aldık. Bizim için gerekli belgeleri toplayarak çalışmalara 
başlayacağız. 

o Doğru örnek: Ailemizi ziyaret ettik. Sorunlarını dinleyip bilgi aldık. Gerekli 
çalışmalara başlıyoruz. 

 

Toplantı ve Görüşme  

Elçiler, mevcut yazılı iletişim grubu üzerinden dilediği zaman diğer Elçiler ve Ankara 
Diksiyon merkez iletişim noktası ile iletişime geçebilir.  

Bununla birlikte;  

Her ayın 15 ve 30 ncu günü video konferans üzerinden genel durum değerlendirmesi 
toplantısı gerçekleştirilir. Bu toplantıda Elçiler şu başlıkları konuşur: 

 

• Geçen zaman içinde ne tür faaliyetlerde bulundukları, 
• Yakın zamanda paylaşım ve eylem planları, 
• Yeni katılan Elçileri tanımak, 
• Projeler, 
• Mevcut durum görüş ve öneriler, 
• Fayda, değer ve verimlilik. 

 



 

TOPLANTI GÖREVLERİ 

• 1 Kişi notları alır  
• 1 Kişi toplantıyı yönetir  
• Tüm katılımcılar önerileri ortak değerlendirir.  

 

 

 

WHATSAPP GÖRÜŞMELERİ  

• Dil Elçileri Whatsapp grubunda, konu dışı meşguliyet oluşturacak paylaşımlar 
yapılmaz. 
 

• Paylaşım kalitesinin tesisi açısından, bir konu üzerinde uzlaşı veya konu sonucu 
olmadan başka bir konu iletişimi başlatılmaz.  
 

• Tüm üyeler (yakınlık seviyelerine bakılmaksızın) birbirine “siz” diye hitap eder.  
 

 

 

BİP GÖRÜŞMELERİ 

• Yalnızca video üzerinden bir aylık zaman zarfında iki kez gerçekleştirilen 
toplantılar için kullanılır.  

 


