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UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULMASINA DAİR YÖK ESASLARI 
 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KURULMASI 

 

Kaynak: http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-

/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/%2019147 (22 Nisan 2015) 

 

2547 Sayılı Kanun'un 7-d-2 maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarında uygulama ve araştırma 

merkezi Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile kurulabilmektedir. Söz konusu uygulama ve 

araştırma merkezi kurulma taleplerinde Üniversitenin konuya ilişkin senato kararı ile birlikte aşağıda 

yer alan başvuru formlarının da Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22/02/2000 tarih ve 2000.11.500 sayılı Kararı: 

 

Üniversitelerimizde kurulmak üzere önerilecek Araştırma ve Uygulama Merkezi tekliflerinin 

değerlendirilmesinde aşağıda belirtilen ölçütlerin kullanılmasının uygun olduğuna ve bu nedenle, 

üniversitelerimiz tarafından yapılacak merkez tekliflerinde bu hususların ayrıntılı bir biçimde 

açıklanması gerektiğine karar verildi. 

 

1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede halen faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde 

uygulanmakta olan lisans ve/veya lisansüstü programlar. 

 

2. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde uygulanan programlara ve araştırmalara sağlayacağı 

akademik destek. 

 

3. Merkezlerin, bu bölümlerde yürütülen programların amaçladığı mesleklere yönelik hazırlayıcı ve 

destekleyici katkıları. 

 

4. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde yürütülen programların uygulama boyutuna yapacağı katkı. 

 

5. Merkez faaliyetlerinin bu bölümlerde halen yürütülmekte olan programlardan ve araştırmalardan 

nasıl farklılaşacağı. 
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6. Merkez faaliyetlerinin özelde üniversiteye, genelde ise topluma yapabileceği katkı. 

 

7. Merkez için gerekli bina, laboratuvar gibi fiziki altyapı imkanların mevcut olup olmadığı. Mevcut 

değil ise, bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağı ile ilgili öngörülen planlama. 

 

8. Merkezde görev alacak öğretim elemanlarının unvanı, adı ve soyadı ve ekteki örneğe göre 

düzenlenecek özgeçmişleri. 

 

9. Merkeze ait yönetmelik taslağı. 

 

10. Uygulama ve Araştırma Merkezi Açılması (Özet Başvuru Formu Ek 1) 

EK-1 (bir sonraki sayfadadır.) 

EK-2 (sonraki sayfalardadır.) 

 

 

EK-1 
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 (kaynak: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41242/uygulama_merkezleri/93198c48-7f70-

4a41-be8b-25fdbb81aa63)
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EK-2 

(Kaynak: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41242/ornekozgecmis/b99e6f4f-38ed-432b-

8780-bb14f9fab0a1) 
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EK-2 
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EK-2 
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ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 

9 Temmuz 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28702 

YÖNETMELİK 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili ilkeleri düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına ve faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev, yetki ve 

sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim 

elemanlarını, 

b) İdari koordinatör: Merkezin idari işlerini yürütmekle görevli personeli, 

c) Merkez (AİBÜ TÖMER): Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Abant İzzet Baysal Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
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ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Etkinlik Alanları 

Merkezin amaçları ve etkinlik alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve etkinlik alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, dil öğretme etkinliklerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve 

Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak. 

b) Yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönen veya halen yurt dışındaki Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe 

öğretmek. 

c) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp yöntemler 

geliştirmek; bu konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

ç) Türkçenin öğretimiyle ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek; yapılan araştırma ve uygulamaları 

duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek. 

d) Türkçenin öğretimine yönelik öğretim araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür 

yayımlamak. 

e) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve 

Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, 

araştırma ve uygulama yapmak, yayım çıkarmak. 

f) Türkçenin öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında seminer, 

çalıştay ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak. 

g) Türkçenin öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere 

ortaklık etmek. 

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe 

Eğitimi/Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri öğrencilerine ve 

mezunlarına mesleki deneyime yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili 

sertifikalar vermek. 

h) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek. 

ı) Türkçeyi öğretmek ve yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında 

geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 
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b) Müdür yardımcıları. 

c) Yönetim Kurulu. 

ç) Birim sorumluları. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Türkçe eğitimi ve öğretimi alanında bilimsel 

faaliyetleri olan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle 

yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç 

yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda 

yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından 

değiştirilebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör yeni Müdür görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması 

veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. 

(3) Müdürün görevi şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak. 

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektör tarafından istenildiğinde, Merkezin durumu ve işleyişi hakkında 

Rektöre rapor sunmak. 

c) Merkezin araştırma ve uygulama etkinliklerini denetlemek ve bunlarla ilgili ortaya çıkan ihtiyaçları ve 

önerileri Rektöre iletmek. 

(4) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin 

gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür yardımcıları Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdürle birlikte 

çalışırlar. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli, Merkezin çalışma 

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden 

oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine aynı usulle 

yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına 

üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi 

bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce yenisi 

görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanamaz. Oyların 

eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara idari koordinatör, proje 

yürütücüleri ve Merkezin araştırma-geliştirme etkinliklerinde yürütücü/koordinatör görevi olan öğretim elemanları ve 

idari personel oy hakları olmadan katılabilirler. 

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 



 14 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin 

esasları belirlemek. 

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

c) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri belirlemek. 

ç) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek. 

d) Birimlerin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek. 

e) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri kurmak. 

f) AİBÜ TÖMER kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak. 

g) Yeni şubeler açılması,  mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması  konusunda Rektöre önerilerde 

bulunmak. 

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve 

hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak. 

Birim sorumluları ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler 

oluşturulur ve yeter sayıda birim sorumlusu görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alan öğretim 

elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden 

görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendisine 

yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki yardımcı görevlendirebilir. 

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır: 

a) AİBÜ TÖMER şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, 

izlemek. 

b) Öğretim elemanlarını üst makamların kararları ile ilgili bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, 

sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, 

uygulamaları denetlemek. 

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek. 

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını 

göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek. 

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını 

izlemek. 

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı 

sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Dil kursları 

MADDE 11 – (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, 

kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve 

seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, 

kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

 

1 Mart 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28574 

YÖNETMELİK 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden: 

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesine bağlı olarak kurulan 

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet 

alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (ADANA BTÜTÖMER): Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve 

yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak, 

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı 

dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde 

bulunmak, 

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek 

için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak 

ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak, 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller 

hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, 

d) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik 

amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek, 

e) Türkçe’nin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler 

geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk 

Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil 

Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama 

programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, 

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri 

Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak, 

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmet içi kurslar düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı 
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olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekalet eder. Vekâlet altı aydan fazla 

sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim 

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin 

tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı 

sorumludur. 

Yönetim kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile 

ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç 

üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak 

Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek, 

c) Merkez Müdürünün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin 

esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek, 

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayına sunmak, 

e) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek, 

f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini 

tespit etmek, 
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g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

Uygulama birimleri 

MADDE 11 – (1) Merkezde Türkçe ve yabancı dil öğretimi öğrenci sayısına göre kurulan uygulama birimleri 

tarafından yürütülür. 

Uygulama birimlerinin görevleri 

MADDE 12 – (1) Uygulama birimlerinin görevleri şunlardır: 

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

b) Birimle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda 

yönlendirmek, görevlendirmek, 

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, 

uygulamaları denetlemek, 

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek, 

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek, 

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim 

elemanlarının staj programını düzenlemek, 

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

 

31 Mart 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28604 

YÖNETMELİK 

Adnan Menderes Üniversitesinden: 

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan 

Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına ve bu organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı olarak kurulan Adnan Menderes 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına 

ve bu organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (ADÜ TÖMER): Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 



 21 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye 

Türkçesi olmak üzere dil öğretmektir. Bunun yanında Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün 

eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk 

topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

Kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette 

bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak. 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 

gezileri düzenlemek. 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak;  kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak. 

h) Dil sınavları düzenlemek. 

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek. 

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek. 

j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. 

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak. 

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak. 

m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek. 
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n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek. 

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak. 

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek. 

s) Talep halinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Yönetim Kurulu. 

b) Müdür. 

c) Müdür Yardımcısı. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi/elemanı 

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç 

yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek. 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak. 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek. 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek. 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek. 

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde 
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bulunmak. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konular ile ilgili anabilim 

dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri/elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten 

Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak. 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek. 

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derece sorumludur. 

Müdür Yardımcısı 

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önereceği Üniversitenin üç öğretim üyesi/elemanı arasından 

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,  2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 



 24 

  

 

 

  



 25 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 

15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 

YÖNETMELİK 

Afyon Kocatepe Üniversitesinden: 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin, amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (AKÜ TÖMER): Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Müdür yardımcısı: Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür 

yardımcılarını, 

ç) Rektör: Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim 

Kurulunu 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı 

çalışmalar yapmak; bu çalışmaları başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, bu 

çalışmaların yapılmasını özendirmek,  ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon 

görevini yürütmek;  gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile tüm yabancı dillerde kurslar açmak, bu 

tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak 

üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar 

yapmak. 

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, yabancı dil 

öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt 

dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve 

Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, teşvik etmek,  yapılan 

araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer,  kurs ve toplantılar düzenlemek. 

d) Yabancılara Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak 

amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek. 

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak. 

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt 

dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak. 

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil 

bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını 

hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle 

işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak. 

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek. 

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla 

çalışmalar yapmak. 

i) Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek üzere 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili 
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tanıtıcı ve rehber yayınlar oluşturmak. 

j) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek. 

k) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli 

kurslar açmak. 

l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası 

projelere ortaklık etmek. 

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak 

amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek,  konuşma, okuma 

ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Müdür yardımcıları. 

c) Merkez Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından atanır. 

Müdürün  görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Müdürün  görevi başında bulunmama süresi 

altı ayı geçerse Rektör, yeni bir Müdür görevlendirir. 

Müdürün görev ve yetkileri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek. 

c) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek. 

ç) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak. 

e) Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edeceği dört adaydan ikisi 

Rektör tarafından merkez müdür yardımcıları olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün  belirlediği  işlerde 

ona yardımcı olurlar. Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birini vekil tayin eder. 
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Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Müdür, merkez müdür yardımcıları ve Üniversitede merkezin 

çalışma alanlarında faaliyet gösteren dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri, 

Müdürün teklifi ile Rektör tarafından atanır. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten 

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi 

bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilir. 

Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Merkez Yönetim Kurulunun 

görevleri şunlardır: 

a) Üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak. 

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek. 

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek. 

ç) Proje konularını tespit etmek. 

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını 

görevlendirmek. 

e) Merkeze bağlı bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip karara bağlamak. 

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak. 

g) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

ğ) Merkeze bağlı yeni şubelerin açılması, gerekli görüldüğünde mevcut şubelerin kapatılması ve bu şubelere 

atanacak idari ve akademik personelin görevlendirilmesi konularında kararlar almak. 

h) Merkezde ve şubelerinde uygulanacak ücret politikaları ve açılacak gruplarla ilgili ücret indirimleri 

konusunda kararlar almak. 

ı) Merkezde ve şubelerde her türlü öğrenci işlerini yürütecek, sınav sonuçlarını ilan edecek, öğrenci işleri 

birimlerini oluşturmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel İhtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi  Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını 

gerektiğinde Müdüre devredebilir. 

Yürürlük 
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MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

22 Ocak 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30309 

YÖNETMELİK 

Afyon Kocatepe Üniversitesinden: 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyon Kocatepe Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edeceği iki kişi Rektör tarafından 

müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları Müdürün belirlediği işlerde ona yardımcı olurlar. Müdür, 

görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisini vekil olarak görevlendirir. Müdürün görevi 

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

15/5/2012 28293 
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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

 

4 Ağustos 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29791 

YÖNETMELİK 

Akdeniz Üniversitesinden: 

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (AKDENİZ TÖMER): Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır; 
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a) Yurt içinden ve yurt dışından gelen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek, Avrupa dilleri ortak 

çerçeve metni ölçütlerine göre Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini yapmak, bu metnin ölçütleri çerçevesinde 

düzeylerine uygun sınavlar düzenlemek ve sertifika vermek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt 

içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak, 

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen 

öğretim elemanları ve öğretmenler için; kurslar, sertifika programları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile 

ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak, 

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini 

geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar 

yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, 

d) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik 

kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

e) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek, 

f) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak, 

g) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek, 

ğ) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi ve günümüz Türk Lehçeleri ile ilgili kurslar açmak, 

h) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve toplantıları yurt içinde ya 

da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan bu faaliyetlere katılmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır; 

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve 

yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi, çağdaş Türk lehçeleri ve Türk dili ve edebiyatı 

bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 
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MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, 

Müdür Yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması 

durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. 

(2) Müdür, Merkezde görevli Merkezin faaliyetiyle ilgili alanlarda en az doktora unvanına sahip iki kişiye müdür 

yardımcısı olarak belirler. 

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak. 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak. 

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü 

aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için 

görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye 

görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy 

çokluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak. 

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe 

önerilmesine karar vermek. 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve 

bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak. 

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak. 

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Eğitim-öğretim plânlamacısı 
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MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve 

programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 

uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hükmü bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 

 

4 Temmuz 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30114 

YÖNETMELİK 

Aksaray Üniversitesinden: 

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Rektör: Aksaray Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Aksaray Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek, 

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler 

açmak, 

c) Sertifikaya dayalı Türkçe hazırlık kursları düzenlemek, 

ç) Sertifikaya dayalı, dil yeterliklerini geliştirici kurslar düzenlemek, 

d) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kullanım yeterlikleri belirlenen 

kişiler için belgeler düzenlemek, 

e) Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşları ile Türkçe 

öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

f) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek üzere 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim kursları açmak, 

g) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek 

ve teşvik etmek, 

ğ) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile 

ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

h) Türkçe öğretiminin daha etkin hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalarda bulunmak, 

ı) Türkçeyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya dönük kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür 

yayımlamak, projeler hazırlamak, dil laboratuvarları oluşturmak, filmler ve kasetler hazırlamak, 

i) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri 

ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi bölümlerinde/programlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 

uygulama programları düzenlemek ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar 

vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar 

yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından müdür 
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yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla 

sürmesi durumunda aynı usul ile yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi 

sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, 

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak, 

ç) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak, 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl 

süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye 

görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organdır. Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve 

gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak, 

c) Merkezde görevlendirilen elemanların eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, 

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek, 

d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayına sunmak, 

e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek, 

f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve 

Rektöre önerilmesine karar vermek, 
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g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve 

usullerini tespit etmek. 

İdari koordinatör 

MADDE 11 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari 

hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı 

yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı 

olmaksızın sekreterlik yapmakla görevlidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, 

uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test 

kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet 

sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları yerine getirmekle yükümlüdür. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 

üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

 

14 Temmuz 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29770 

YÖNETMELİK 

Anadolu Üniversitesinden: 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(TÖMER)’nin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve denetimine 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (TÖMER): Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkez Müdürünü, 

c) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Sertifika: Farklı düzeylerde Türkçe öğretimi sonrasında yapılan sınava bağlı olarak verilen sertifikayı, 

d) Seviye tespit sınavı: Türkçe öğrenmek isteyenlerin Türkçe düzeylerini ölçmeye dayalı olarak yapılan sınavı, 

e) Üniversite: Anadolu Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 4 – (1) Türkçe dil bilincini ve duyarlılığını geliştirmek, yurt içinde/yurt dışında örgün ve uzaktan eğitim 
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yoluyla Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimi faaliyetlerinde bulunmak, Türkçe seviye tespit sınavı ve 

yeterlilik sınavı yapmak, ilgili kurum/kuruluşlarla Türkçe öğretimini destekleyecek ortak projeler hazırlamak, bilimsel 

araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, sertifika programı açmak ve Türk kültürünü tanıtmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Anadolu Üniversitesine veya diğer yükseköğretim kurumlarına Türkçe öğrenim görmek üzere gelen başta öğrenci, 

öğretmen ve akademisyenlere, yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türklere, Eskişehir ve çevresinde 

yaşayan yabancı uyruklulara, dünyada Türkçeyi öğrenmek isteyen tüm kesimlere örgün ve uzaktan eğitim yoluyla 

Türkçe öğreterek sonunda başarılı olanlara sertifika vermek. 

b) Yabancı dil olarak Türkçe dil düzeylerini belirlemek amacıyla seviye tespit ve yeterlilik sınavları yaparak Avrupa 

dil pasaportuna uygun belge vermek. 

c) Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretiminde ve sözlü/yazılı kullanımında karşılaşılan sorunları gidererek 

doğru ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla öğrencilere, öğretmenlere, akademisyenlere yönelik olarak; örgün ve 

uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları açmak, seminerler/yarışmalar düzenlemek ve başarılı 

olanları ödüllendirmek. 

ç) Yurt içinde/yurt dışında Türkçenin anadil ve yabancı dil olarak öğretimini gerçekleştiren eğitimcilere; örgün ve 

uzaktan eğitim yoluyla kurslar/yaz okulları, sertifika programları açmak ve seminerler vermek. 

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içindeki/yurt dışındaki ilgili kurum/kuruluşlarla ortak araştırma, uygulama 

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

e) Türkçe öğretimi programı oluşturulması ve ölçme-değerlendirme standartlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, 

projeler üretmek, pilot uygulamalar gerçekleştirmek, veri bankası ve dil laboratuvarları oluşturmak, yapılacak 

çalışmaları kitap, dergi, broşür, İnternet ve benzeri yayın araçlarıyla paylaşmak. 

f) Kurum/kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaçlar doğrultusunda 

hizmet içi eğitim sağlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür ve Müdür Yardımcısı. 

b)Yönetim Kurulu. 

Müdür ve Müdür Yardımcısı 

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. 

Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi 

dolmadan boşalan Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. 

(2) Müdür Yardımcısı, Müdürün önerisiyle Türkçe eğitimi alanında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolmadan boşalan Müdür Yardımcılığı için Müdürün önerisiyle 

Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yerine 

getirir ve Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması 
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veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması durumunda Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görev ve yetkileri 

MADDE 8 ‒ (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Merkezi ulusal/uluslararası ölçekte temsil etmek, benzer faaliyetler gösteren kurum/kuruluşlarla iletişim kurmak, 

faaliyet alanları kapsamında yerel ve küresel ölçekteki gelişmeleri takip etmek. 

b) Merkezin faaliyet alanlarına yönelik araştırmalar yapmak ve Merkezin gelişimine yönelik Yönetim Kuruluna 

öneriler sunmak. 

c) Merkez personelinin çalışma programını belirlemek, iş bölümünü sağlamak ve Merkez personelini denetlemek. 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek ve toplantının gündemini 

belirlemek. 

d) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak. 

e) Merkezin diğer görev ve sorumluluklarını yerine getirmek. 

f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını her yıl ocak ayı sonuna 

kadar hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Türkçe Eğitimi alanında çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün 

önerisiyle Rektörün görevlendireceği üç üye ile Müdür ve Müdür Yardımcısından oluşur. 

(2) Üyelerin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan boşalan üyelik için aynı usulle kalan süre için başka bir öğretim 

elemanı görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar üye tam sayısının 

salt çoğunluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak. 

b) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu onaylamak ve bir sonraki yıla ait çalışma programını 

karara bağlamak. 

c) Araştırma, yayın ve eğitimle ilgili konularda karar vermek. 

ç) Müdür tarafından sunulan önerileri karara bağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 
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Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır. 

Mali konular 

MADDE 12 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
24 Haziran 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30106 

YÖNETMELİK 

Anadolu Üniversitesinden: 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 ‒ 14/7/2016 tarihli ve 29770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün altı 

aydan fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. Süresi dolmadan boşalan 

Müdürlük için Rektör tarafından aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

 

  



 42 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER 

 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 
TÖMER TÜRKÇE ÖĞRETİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMAMERKEZİ 

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (*) 

I. GENEL ESASLAR  

Amaç  

Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin düzenlediği dil 

kurslarının eğitim ve öğretim ilkelerini belirlemektir.  

Eğitim Öğretim Programları ve Kurs Dönemleri  

Madde 2 - TÖMER’de dil kursları:  

Temel Kurs 1-2  

Orta Kurs 1-2  

Yüksek Kurs 1-2  

olmak üzere altı esas, oniki ara kurstan oluşur. Her normal kurs dönemi haftada yirmi saat üzerinden sekiz haftayı kapsar. Bir 

kursun toplam ders saati 8 x 20 = 160 saattir. Bu duruma göre altı esas kursun ders saati olarak süresi 160 x 6 = 960 saattir. 

Bu süre haftada yirmi saatlik ders esasına göre 12 aylık bir öğretim dönemini kapsamaktadır. 12 aylık kurs dönemi bittikten 

sonra kursiyerlerin çalışma ve öğrenim alanlarıyla ilgili bilim dili konusunda 6 aylık yeni bir kurs düzenlenir.  

TÖMER’ de 8 haftalık normal kurs dönemleri dışında yazın 4-3 veya 2 haftalık kurslar yapılır. Yaz ve kış kurslarının aylara 

göre dağılımı şöyledir;  

Sekizer haftalık kış kursları Ekim –Haziran arasında, dörder veya ikişer haftalık yaz kursları ise Haziran- Ekim arasında 

yapılır. Kursiyerlerin isteğine göre haftada 2-40 saatlik ara kurslar düzenlenebilir.  

Bu ara kurslar aşağıda gösterilen şekilde adlandırılır.  

Temel Kurs I A,I B  

Temel Kurs II A, II B  

Orta Kurs I A, I B  

Orta Kurs II A, II B  

Yüksek Kurs I A, I B  

Yüksek Kurs II A, II B  

Böylece kurslar altı esas, oniki ara kurstan oluşur.  

Sertifika ve Diploma  

Madde 3 - Temel Kurs I veya II’ yi bitirenlere “Temel Kur Sertifikası”, Orta Kurs I ve II’ yi bitirenlere “Orta Kurs 

Sertifikası, Yüksek Kurs I ‘i bitirenlere “Yüksek Kurs 1 Sertifikası” Yüksek Kurs II’yi bitirenlere de “Diploma” verilir.  

TÖMER’deki dil kurslarına devam eden, ancak Sertifika ve Diploma sınavlarında başarısız olan öğrencilere devam ettiği 

kursu belirten “Kursa Katılma Belgesi” verilir.  
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II. EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİ  

Öğretim Elemanlarının Seçimi ve Staj Durumu  

Madde 4 - TÖMER’ de öğretim elemanları Türkoloji, Dilbilimi, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça gibi dil 

öğretimi ile doğrudan ilgili olan bölümler mezunları arasından seçilir. Adaylara en az 6 ay, en çok bir yıl, tecrübeli öğretim 

elemanlarının yanında staj yaptırılır. Stajyerlerin başarılı olup olmadığı konusunda da her dönem öğrenciler arasında yapılan 

anketler ve Eğitim direktörlerinin raporu dikkate alınır. TÖMER Yönetim Kurulu, başarılı olan öğretim elemanlarını dil 

öğretimi ile görevlendirir.  

Kullanılacak Kitapların Seçimi  

Madde 5 - Türkçe ve yabancı dil kurslarında kullanılacak kitaplar Eğitim Direktörünün de görüşü alınarak Yönetim Kurulu 

tarafından seçilir.  

III. KAYIT VE YERLEŞTİRME  

Kayıt – Kabul  

Madde 6 - TÖMER’in kurs programları en az bir yıl önceden belirlenir. Kursiyerler, mektupla veya şahsen başvurarak 

istedikleri tarihteki bir kursa kayıt yaptırabilirler. Yurt dışından kurs ücretini yatırarak başvuran kursiyerlere “Kabul Belgesi” 

(akseptans) yollanır. Çeşitli nedenlerle kursa gelemeyen kursiyerlerin yatırdıkları kurs ücretleri geri verilmez. Ancak parasını 

yatıran bu kursiyerler daha sonraki kurslardan birine kayıtlarını yaptırabilirler.  

Kayıt İçin Gerekli Belgeler  

Madde 7 - 1. Yabancı öğrenciler için gerekli belgeler:  

a.       5 fotoğraf,(3.5 x 5.5 cm ebadında)  

b.       Pasaportun fotokopisi,  

c.       Ücretin yatırıldığına dair belge,  

2. Türk öğrenciler için gerekli belgeler:  

a.       2 fotoğraf, (3.5 x 5.5 ebadında)  

b.       Ücretin yatırıldığına dair belge.  

Seviye Tespit Sınavı  

Madde 8 - Kursların başlangıç gününde kursiyerler, seviye tespit sınavına alınırlar. Sınav sonucuna göre kursiyerler 2 inci 

maddede belirlenen kurslardan birine yerleştirilirler.  

Kurs ve Sınav Ücreti  

Madde 9 - Kurs ücretleri, TÖMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kursiyerler ücretlerini Amerikan Doları veya 

bunun karşılığı herhangi bir para birimiyle ödeyebilirler.  

Kayıt Yenileme  

Madde 10 - Tömer’ de kurslara devam eden öğrenciler, her kurs başında belirlenen süre içerisinde kayıtlarını yenilemek 

zorundadırlar. Başarısız olan öğrenciler aynı kursu tekrar etmek isterlerse, yeniden ücret ödemeleri ve kayıt yaptırmaları 

gerekir.  

Dışarıdan Sınava Katılacakların Ödeyeceği Ücret  

Madde 11 - Sertifika ve diploma sınavlarına dışardan katılacaklar TÖMER Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen ücreti 

Amerikan Doları veya bunun karşılığı Türk Lirası olarak ödemek zorundadırlar.  
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Temel Dil Bursu  

Madde 12 - Temel Kurs I-II, Orta Kurs I-II, Yüksek Kurs I kurslarının en başarılı öğrencilerine bir sonraki kursa ücretsiz 

devam hakkı verilir. Ayrıca, Türkiye ile kendi ülkesi arasında iyi ilişkilere yardımcı olacak veya Türk Kültürüne hizmet 

edecek kimselere dil bursu verilir. Dil bursunun şartları ve verilecek kişiler TÖMER Yönetim Kurulunca belirlenir.  

IV. SINAV VE DEĞERLENDİRME İLKELERİ  

Sınavlar  

Madde 13 - Her kurs döneminde Temel, Orta ve Yüksek Kurslar için ayrı ayrı sınav yapılır.  

Eğitim Direktörü tarafından her kurs için ayrı sınav komisyonu kurulur. Sınav komisyonları 3 kişiden oluşur. Bu üç kişiden 

biri Eğitim Direktörü tarafından “Sınav Komisyon Başkanı” olarak görevlendirilir. Sınav Komisyonu yazılı kağıtlarını 

okuduktan sonra not çizelgeleriyle Eğitim Direktörüne teslim eder. Öğrencileri sınava hazırlamak için dönem içinde deneme 

sınavları yapılır.  

Madde 14 - TÖMER’ de aşağıda 17 nci maddede belirtilen alanların hepsine, eğitim öğretimde birliği ve devamlılığı 

sağlamak amacıyla aynı öğretim elemanı girer.  

Sınav Sonuçlarının İlanı  

Madde 15 - Ara ve dönem sonu sınavların sonuçları, yapıldıkları tarihten en geç iki gün sonra ilan edilir.  

Dönem Notu  

Madde 16 - Kayıt olunan kursta başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmede aşağıdaki 

alanlarda belirlenen toplam 100 puanın en az yüzde 60’ının alınması gerekir. Ancak bu alanların her birinden alınacak puan 

belirlenen en az puandan düşük olamaz.(1)                           

   En çok En az 

Dikte  15 9 

Yazılı Anlatım 20 12 

Sözlü Anlatım 20 12 

Okuma-Anlama 20 12 

Dinleme-Anlama 15 9 

Dilbilgisi  10 6 

         

TOPLAM   100 60 

Tek Alan Sınavı  

Madde 17 - Temel Kurs I,II; Orta Kurs I,II ve Yüksek Kurs I’ de dönem sonu sınavlarında sadece bir alanda başarısız olan 

öğrenciler sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içinde ilan edilen bir günde aynı sınav komisyonunca yapılacak tek alan 

sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olamayan öğrenciler başarısız oldukları kursu tekrar etmek zorundadırlar.  

Kurs Tekrarı  

Madde 18 - Kursiyerler, kayıtlı oldukları kurstaki alanların tümünden başarılı olmak zorundadırlar. Kursiyerler, kayıtlı 

olduğu kursu başarmadıkça bir üst kursa kayıt yaptıramazlar.  

Kurs Başarı Derecesi  

Madde 19 - Bir kursta başarılı olan öğrencilerin başarı derecesi aşağıdaki şekilde belirlenir.(1)  

                100. “Pekiyi” 
                 84.  “İyi” 
                  69. “Orta” 
 

Mazeret Sınavı  
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Madde 20 - Dönem sonu sınavlarına haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için mazeret sınavı açılır. Mazeret sınavının 

hangi tarihte yapılacağını Eğitim Direktörü belirler.  

Maddi Hata  

Madde 21 - İlan edilen notlara maddi hata gerekçesiyle ilan tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenci tarafından 

TÖMER Başkanlığına yazılı olarak itiraz edilebilir. Bu sürenin bitiminde ilan edilmiş notlar kesinleşir ve hiçbir şekilde 

değişiklik yapılmaz. Sınav kağıtlarında ve sınav cetvellerinde maddi bir hata tespit edilirse bu hata Sınav Komisyonu Başkanı 

tarafından düzeltilir.  

Dışardan Sınava Girme  

Madde 22 - Dışardan sınava katılan öğrenciler kursta okutulan bütün kitap ve teksirlerin kapsamından sorumludurlar. 

Başarılı oldukları takdirde kendilerine o kursun sertifika veya diploması verilir.  

Devam Durumu  

Madde 23 - Bir kurs döneminde derslere 1/8 oranında katılmayan öğrenciler devamsız sayılırlar. Bu durumda “öğrenim 

meşruhatlı vize” ile Türkiye’ye gelen yabancı öğrencilerin durumu ilgili makamlara bildirilir.  

Kayıt Silme  

Madde 24 - Kursiyerin “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”nde sayılan “Yükseköğretim Kurumundan 

Çıkarma” cezasını gerektiren disiplin suçlarından birini işlemesi halinde kurslardan kaydı silinir.  

Yürürlük  

Madde 25 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 26 - Bu yönetmeliği Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.  
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ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 
 

14 Ocak 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27815 

YÖNETMELİK 

Ardahan Üniversitesinden: 

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi bünyesinde kurulan, Ardahan Üniversitesi 

Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Ardahan Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını, 

d) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Ardahan Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Ardahan Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu  

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı  

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt dışından gelen öğrencilere Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’den 

yurt dışına gidecek olan öğrencilere yabancı dil eğitimi vermek, Türkiye’yi ve Türk dilini, edebiyatını, sanatını ve 

kültürünü tanıtmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkez bünyesinde Türkiye Türkçesini öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, 

b) Sertifikaya yönelik dil eğitimi ve öğretimi yapmak, 

c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin ilgili 

birimleri ile ortak dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

ç) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen 

öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber 

yayınlar vermek, 

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt 

dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek, 

e) Ana dil olarak Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak, 

f) Üniversitedeki Türk dili ve edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirmek 

için çalışmalarda bulunmak, 

g) Türkçeyi öğreten ve Türkçeyi tanıtan film, video kaseti, bantlar hazırlamak, kitaplar ve broşürler 

yayınlamak, 

ğ) Üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlara 

mesleki tecrübeye yönelik eğitim programları düzenlemek, 

h) Türk dili ve edebiyatı öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında 

karşılaştırmalı çalışmalarda bulunmak, Türkçeden yabancı dillere ve yabancı dillerden Türkçeye dil ve edebiyat 

alanında yapılmış çalışmalar üzerinde tercüme faaliyetlerinde bulunmak, 

ı) Dil öğretimi metotlarıyla ilgili araştırma, inceleme ve uygulamalar yapmak, 

i) Gerekli görüldüğünde ders saatlerini, sınıf, öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını belirlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma Grupları 

Merkezin organları  

MADDE 7 – (1) Merkezin organları; Müdür, müdür yardımcısı, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan 
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oluşur. 

Müdür ve müdür yardımcısı 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.  

(2) Müdür, bu Yönetmelikte tanımlanan görevlerini yerine getirebilmek ve kendisine yardımcı olmak için 

Üniversitede görevli üç öğretim elemanı arasından önereceği bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek 

üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcısının görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi sona erdiğinde 

müdür yardımcısının da görevi  sona erer. 

Müdür ve müdür yardımcısının görevleri  

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkez bünyesinde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek, 

b) Merkezi temsil etmek, 

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak, 

d) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek, 

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi Rektörlüğe sunmak, 

f) Gerekli hallerde Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak. 

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır: 

a) Müdürün verdiği işleri yapmak, 

b) Müdür olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Senatonun önerisi 

üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi 

biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında 

görevlendirilenlerin yerine yenileri kalan süreyi tamamlamak üzere görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla 

toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu başkanı Müdürdür. 

Yönetim kurulunun görevleri  

MADDE 11 – (1) Müdürün daveti ile ayda en az bir defa toplanan Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara 

bağlamak, 

b) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amaçlarına uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve alınan 

kararların yürütülmesini sağlamak, 

c) Çalışma planlarının, bütçe teklifinin ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak, 
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ç) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkez 

bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişiler ile ilgili Müdürün önerilerini 

incelemek ve karara bağlamak,  

d) Merkezin vereceği eğitim ve diğer hizmetlerin ücretinin belirlenmesi için Rektörlüğe teklif sunmak, 

e) Merkezde yürütülen; araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile ilgili araştırmacı, fikri mülkiyet ve 

benzeri haklara ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini tespit etmek için Üniversitenin ilgili mevzuat 

hükümlerine göre teklif hazırlamak, 

f) Mevcut imkânlara göre uygulama ve araştırma konularında kararlar almak,  

g) Danışma Kurulu ile birlikte ders saatlerini, sınıf, öğrenci ve öğretim elemanı sayılarını belirlemek. 

Danışma kurulu ve görevi 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, dil merkezi ile ilgili çalışmalar yapmış ya da 

yapmakta olan konusunda uzman kişiler arasından seçilen en çok onbeş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, 

Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.  

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte 

toplanır. Toplanmak için çoğunluk şartı aranmaz. 

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır. 

Çalışma grupları  

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre çalışma grupları oluşturulabilir.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını 

Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
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MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

 

 

23 Ekim 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30219 

YÖNETMELİK 

Ardahan Üniversitesinden: 

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 

faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Merkez (ARÜ TÖMER): Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,  

c) Rektör: Ardahan Üniversitesi Rektörünü,  

ç) Üniversite: Ardahan Üniversitesini,  

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi 

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.  

b) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencileri ile Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, 

Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi ve 

Dil Bilimi bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik çalışmalar yapmak, 

staj yaptırmak, sertifikalar vermek. 

c) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve 

yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.  

ç) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt 

dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.  

d) Dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak.  

e) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlik sınavları düzenlemek. 

f) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak.  

g) Türkçenin daha doğru ve etkili kullanımını sağlamak için karşılaşılan sorunları gidermeye yönelik kurslar ve 

seminerler düzenlemek.  

ğ) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, bıraktığı eserleri yerinde görüp 

incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.  

h) Yurt içindeki ilk ve ortaöğrenimde okuyan öğrenciler için diksiyon, okuma gibi anadillerini geliştirmeye yönelik 

kurslar açmak. 

ı) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak.  

i) Türkçeyi öğrenmek isteyen yabancı uyruklu öğretim elemanları için seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların 

sonucuna göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.  

j) Üniversitenin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu 

öğrencilere Türkçe öğretmek. 

k) Üniversite dışında olan yabancı uyruklulara ve yurt dışında yaşayan veya yurt dışından gelen Türk çocuklarına 

Türkçeyi öğretmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları 

Merkezin yönetim organları 
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MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. 

Müdürün görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.  

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi 

üç yıllığına Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, Müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Müdürün altı aydan 

fazla süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer.  

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve 

alınan kararları uygulamak. 

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma planını Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra 

Rektörün onayına sunmak. 

ç) Merkezin personel ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek. 

d) Merkezi temsil ederek ilgili taraflarla görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak. 

e) Merkez çalışanlarının görev dağılımını yapmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitedeki öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu 

üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 

altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle 

yenileri görevlendirilir.  

(2) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya 

çağırabilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve 

kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleri ve programları ile bu programlar sonunda verilecek katılım belgeleri, sertifika ve benzerlerine 

ilişkin esasları belirleyerek Senatonun onayına sunmak.  

b) Merkezin görevleri doğrultusundaki faaliyetleri yürütmek üzere şubeler, alt birimler veya çalışma grupları 
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oluşturulmasına karar vermek ve bunların görev ve organizasyon tanımlamalarını yapmak. 

c) Merkeze gelen çalışma ve proje tekliflerini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak. Müdürün her yılsonunda 

hazırlayacağı faaliyet raporunu incelemek ve karara bağlamak, bir sonraki yıla ait çalışma planının esaslarını 

belirlemek. 

ç) Faaliyet ve programlarında görev alacakları ve bunlara ilişkin esasları belirlemek.  

d) Merkezin işleyişine yönelik usul ve esasları hazırlayarak Senatonun onayına sunmak. 

e) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilen diğer konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Merkez sekreteri  

MADDE 11 – (1) Merkez sekreteri; Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin yazışmalarını hazırlamak, oy hakkı 

olmaksızın Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yürütmek üzere, 

Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir.  

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Demirbaş ve ekipman 

MADDE 13 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına 

tahsis edilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre 

devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite 

Senatosu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 16 – (1) 14/1/2011 tarihli ve 27815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Türk Dili 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 
 

7 Kasım 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30233 

YÖNETMELİK 

Artvin Çoruh Üniversitesinden: 

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan, Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (AÇÜ TÖMER): Artvin Çoruh Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Üniversitenin Rektörünü, 

ç) Senato: Üniversite Senatosunu, 

d) Üniversite: Artvin Çoruh Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere Türkçe öğretmek, 

b) Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, 

c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, 

ç) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette 

bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak. 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri 

düzenlemek. 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt 

içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayımlamak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak. 

ğ) Dil sınavları düzenlemek. 

h) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek. 

ı) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. 

i) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak. 

j) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak. 

k) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek. 

l) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek. 
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m) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını 

sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

n) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal 

ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

o) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak. 

ö) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek. 

p) Talep halinde resmi veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı 

kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl 

süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da 

görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı vekalet eder. Vekalet 

süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir 

Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek. 

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü 

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek. 

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek 
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ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak. 

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarında Rektöre karşı sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür tarafından Merkezin faaliyet alanlarında Üniversitede görev 

yapan öğretim elemanları arasından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler ile birlikte en fazla on üyeden 

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. 

Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir. 

(2) Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim 

Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir. 

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye 

görevlendirilir. 

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim 

Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu 

ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin 

esasları belirlemek. 

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

c) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları 

düzenlemek. 

ç) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek. 

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

e) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre 

birimler oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları 
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uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 

 

29 Mart 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30022 

YÖNETMELİK 

Atatürk Üniversitesinden: 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk  Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ATATÖMER) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve 

bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (ATATÖMER): Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin müdürünü, 

c) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını, 

ç) Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

d) Rektör: Atatürk  Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Türk dilinde araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütmek, ilgili yerli ve yabancı kurum ve 

kuruluşlar ile iş birliği yapmak,  

b) Türkiye Türkçesinin yabancı veya ikinci dil olarak öğretimine yönelik araştırmalar yaparak yöntem ve teknikler 

geliştirmek, bunları uygulamak, 

c) Çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle talep edenlere Türkiye Türkçesi öğretmek,  

ç) Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Türk ve akraba topluluklarından gelen ve Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin 

Türkçe seviye tespit sınavlarını yapmak, bu öğrencilerin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenimlerini 

kolaylıkla takip edebilmelerine yönelik kurslar açmak, 

d) Merkez tarafından yürütülen eğitim programı, kurs ve seminerleri başarıyla bitirenlere; Merkez tarafından yapılan 

sınavlarda başarılı olanlara ve Yönetim Kurulunun belirlediği başarı şartlarını yerine getiren kursiyerlere sertifika 

vermek ve ayrıca Türkçe dil seviyesini ölçmek ve değerlendirmek. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak, 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri 

düzenlemek, 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt 

içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak; ses ve görüntü içeren 

materyaller hazırlamak, 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, 

ğ) Dil sınavları düzenlemek, 

h) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek, 

ı) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak, 



 63 

i) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak, 

j) Türk dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak, 

k) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek, 

l) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek, 

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru kullanılmasını sağlamaya 

yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, 

n) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal 

ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek, 

o) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile iş birliği yapmak, 

ö) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek, 

p) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereçleri, yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin 

etmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez, aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili ana bilim dallarında 

görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. 

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, 

araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

koordinasyonu sağlamak, 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak. 
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Müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör 

tarafından en fazla iki kişi Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür 

yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona 

erer. Müdür yardımcıları bu sıfatları dolayısı ile oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. 

Yönetim kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet 

gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dördü öğretim elemanı olmak üzere toplam 

beş kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör 

tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite 

dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde 

Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Üst üste üç 

yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin 

esasları belirlemek. 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak. 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları 

düzenlemek. 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek. 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek. 

g) Birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak. 

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak ve bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere oluşturulacak çalışma 

birimlerinin yetkilileri, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür, bu birimlerin 

faaliyetlerini izler ve denetler.  

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine 

istinaden Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Ekipman ve demirbaşlar 
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MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 15 – (1) 18/6/1994 tarihli ve 21964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Dil Eğitim ve 

Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük  

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 

 

8 Temmuz 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29764 

YÖNETMELİK 

Avrasya Üniversitesinden: 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim 

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (AVÜTEM): Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Mütevelli Heyeti: Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

ç) Rektör: Avrasya Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Avrasya Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Avrasya Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Avrasya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

AVÜTEM’in Faaliyet Alanları 
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Faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) AVÜTEM’in faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak. 

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen 

öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı rehber 

yayınlar hazırlamak. 

c) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda 

bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak. 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar 

yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek. 

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına Türkçe kursları düzenlemek. 

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik 

kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

f) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek. 

g) Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları 

ile ortak öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

ğ) Dil öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt 

dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

h) Avrupa Ortak Dil Kriterlerine (AODK) uygun sertifika vermek. 

ı) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek. 

i) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere, akademisyen ve çalışanlara Türkçe öğretmek. 

j) Üniversitelerdeki Türkçe öğretimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil 

öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek. 

k) Kurumlarla yapılan protokoller çerçevesinde gruplara ve kişilere Türkçe öğretmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yönetim Organları 

Yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları aşağıda belirtilmiştir: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, 
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müdür yardımcısı vekâlet eder.  Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük 

görevi kendiliğinden sona erer. Rektör, Müdürün teklifiyle Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir müdür 

yardımcısı görevlendirir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim kuruluna başkanlık etmek. 

c) AVÜTEM’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak. 

ç) Yönetim Kurulunun aldığı kararları Rektörün onayına sunmak. 

d) AVÜTEM çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak. 

e) Her öğretim yılı sonunda AVÜTEM’in genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun 

görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından 

Rektörün görevlendireceği üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan 

ayrılan veya üç aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri 

görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1)Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) AVÜTEM’in faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak. 

b) AVÜTEM’de görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve 

Rektörlüğe önerilmesine karar vermek. 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı raporu görüşmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını 

hazırlamak. 

ç) AVÜTEM’e alınacak öğrenci sayısını her yıl belirlemek. 

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda görüş bildirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleriyle İlgili Esaslar 

Öğrenci kabulü 

MADDE 11 – (1) AVÜTEM’e; Üniversiteye yurt dışından başvurup, Yönetim Kurulu kararı ile kabul alanlar, 

üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenler, Üniversiteye gelen yabancı 

uyruklu öğrenciler, yurt içi ve yurt dışındaki yabancılar, yurt dışındaki Türk ailelerinin çocukları ile Türkçe öğrenmek 

isteyen diğer kişiler öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Kurslara kayıt yaptırmış olan kursiyer, AVÜTEM’deki bütün 
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uygulama ve şartları kabul etmiş olur. 

Kayıt 

MADDE 12 – (1) Yapılacak başvuruların şartları, kayıt tarihleri, kayıt için istenen belgeler ve uyulacak esaslar, 

AVÜTEM tarafından belirlenerek ilan edilir. 

Öğretim ücreti 

MADDE 13 – (1) AVÜTEM’de öğretim ücretlidir ve yıllık olarak Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Yıllık 

ve/veya ders/kredi başına düşen öğretim ücretleri her yıl Üniversite Senatosu tarafından belirlenip Mütevelli Heyetinin 

onayına sunulur ve onaydan sonra ödeme şekliyle birlikte ilan edilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Eğitim ve Öğretimle İlgili Esaslar 

Kurlar, derslerin yürütülmesi ve sertifika 

MADDE 14 – (1) Avrasya Üniversitesi AVÜTEM’de dersler kur sistemine göre yürütülür. Kur seviyeleri Avrupa 

Ortak Dil Kriterleri (AODK) doğrultusunda belirlenir. 

(2) Hafta içi ve/veya hafta sonu olmak üzere yürütülen kurlar; Temel Dil Kullanımı (A1, A2), Bağımsız Dil Kullanımı 

(B1, B2), Yetkin Dil Kullanımı (C1, C2) seviyeleri olup,  her kur asgari 160 (yüz altmış) ders saatidir. 

(3) Derslere devam zorunluluğu  % 70 (yüzde yetmiş)’tir. Devamı eksik olan öğrenci kur bitirme sınavına alınmaz ve 

o kurdan başarısız olmuş sayılır. Kursa devam edilmeyen gün ve saatler için kurs ücreti iadesi yapılmaz. 

(4) Kurları başarı ile bitirenlere sertifika verilir. 

Yabancı öğrencilerin programlara başlaması 

MADDE 15 – (1) Üniversitemizin herhangi bir lisans veya lisansüstü programına kayıtlı olan ve AVÜTEM’den 

Bağımsız Dil Kullanımı (B2) sertifikasını alan öğrenciler, kayıtlı bulundukları bölüme başlar. 

Başarı ve değerlendirme 

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin başarısının ölçülmesi; derse devam, yarıyıl içi çalışmalar, kısa sınav ve kur bitirme 

sınavı sonuçlarına göre yapılır. Değerlendirmede; dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazılı anlatım 

esas alınır. Bunların ağırlıkları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur. 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ve Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
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MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrasya Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 
 

12 Eylül 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 

YÖNETMELİK 

Balıkesir Üniversitesinden: 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak kurulan Balıkesir Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu 

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (BAÜTÖMER): Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim 

Kurulunu, 

ç) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini, 

d) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat 

uyarınca şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe’yi öğretmek. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenlere 

yönelik kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak. 

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik 

amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek. 

d) Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak. 

e) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını 

geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak. 

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, 

videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak. 

g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve 

mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek. 

ğ) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında 

karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak. 

h) Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak. 

ı) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları 

düzenlemek. 

i) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri 

arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Rektör tarafından Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma 

alanları ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle iki Müdür yardımcısı görevlendirilir. 
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(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan 

fazla sürerse Rektör tarafından yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da 

görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek. 

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak. 

d) Her öğretim yılı sonunda istenildiği takdirde Merkezin genel durumu ve işleyişi ve o öğretim yılının 

çalışmaları hakkında Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra hazırladığı raporu Rektöre sunmak. 

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği iş bölümlerini yapmak, gerekirse Merkezde çalışma komisyonları 

oluşturmak, komisyon başkanlarını görevlendirmek. 

f) Merkezde görevlendirilecek personel teklifinde bulunmak. 

g) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak. 

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin 

tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci 

derecede sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcılarından ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili 

Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi olmak üzere yedi üyeden oluşur. 

Üyeler üçer yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden 

ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine Rektör tarafından yeni görevlendirme 

yapılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin 

yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. 

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir defa Müdürün başkanlığında toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda 

karar almak. 

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektöre önerilmesine karar vermek. 

c) Müdürce hazırlanan faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait 

çalışma programını hazırlamak. 
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ç) Merkeze bağlı şubelerin açılması veya kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve Üniversite 

Yönetim Kuruluna sunmak. 

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını 

belirlemek. 

e) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek. 

f) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin yatırım ve plan tasarısını değerlendirerek onaylamak ve Rektöre 

sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 11 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik 

hükümlerine göre ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel 

etkinliklere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine 

getirilmek üzere öğretim elemanları görevlendirilebilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını 

Müdüre devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÖMER 
 

 

30 Aralık 2011 CUMA 

Resmî Gazete 

Sayı : 28158 

 

YÖNETMELİK 

Başkent Üniversitesinden: 

 

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 

a) Merkez (Başkent TÖMER): Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini, 

ç) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Başkent Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 
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ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; TÖMER'in işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, uygulama 

ve yayımla ilgili esaslarını düzenlemektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

 

a) Yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk 

çocuklarına ve diğer öğrenmek isteyenlere Türkiye Türkçesini, Türkçenin lehçelerini öğretmek ve bununla ilgili kurslar 

düzenlemek, 

b) Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içi ve yurt 

dışında şubeler açmak, 

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum 

kuruluşları ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak, ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayım 

faaliyetlerinde bulunmak ve dokümanlar hazırlamak, 

ç) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve 

öğretmenler için hizmet içi kurslar düzenlemek; onlara staj yaptırmak; görev alınacak ülke ile ilgili tanıtıcı kılavuzlar ve 

yayınlar hazırlamak, 

d) İlgili bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve 

görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, raporlar yayımlamak, 

e) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye'yi ve Türk kültürünü iyi bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt 

dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek, 

f) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, 

araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, akademisyen, 

Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek, 

g) Türkiye'ye gelemeyen, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim vermek suretiyle (internet) Türkiye 

Türkçesi öğretmek, 

ğ) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji bölümlerinde uygulanan Türk dili ve yabancı diller öğretimi üzerine 

geliştirilen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak ve böylece Türk dili 

öğretimini daha etkin hâle getirmek, 

h) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçe öğretmeye yönelik programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek; konu ile ilgili yurt 

içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile 

ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj 

yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, 

i) Türkiye' de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi (acceptance) vermek, 
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j) Türkiye’ye üniversite öğrenimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin, üniversite eğitimini devam 

ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm standartlarında belirleyecek sınavlar ile Türkçe öğretiminin daha 

verimli hâle getirilmesi için Türkçe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek, 

 

k) Türkçenin doğru kullanımını teşvik etmek ve Türkçeyi kullananların sayısını artırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında 

yarışmalar düzenlemek ve bu konuda ödüller dağıtmak, 

l) Uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,  

m) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar; dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve 

araştırmalar, Türkçe ve diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, kendisine 

müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona 

erer. Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en az bir en çok üç kişiyi müdür yardımcısı olarak 

belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak, 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan 

sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılarından biri ve konu ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri 

arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan 

veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir. 

Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. 

 

Yönetim kurulunun görevleri 

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe 

önerilmesine karar vermek, 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir 

sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak, 

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Merkezin gelirleri 

MADDE 12 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır: 

a) Rektörlük bütçesinden tahsis edilecek yıllık ödenek, 

b) Merkezin her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinden sağlanan gelirler, 

c) Her türlü bağış, yardım ve diğer gelirler, 

ç) Merkezin eğitim-öğretim alanına giren konularla ilgili olarak hazırladığı proje ve benzeri çalışmalardan elde edeceği 

gelirler. 

Merkezin giderleri 

MADDE 13 – (1) Merkezin giderleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin gerektirdiği giderler, 

b) Alınacak her türlü demirbaş eşya ve sarf malzemelerin giderleri, 

c) Açılacak şubelerin kira, yakıt ve benzeri giderleri, 

ç) Öğretim elemanlarının her türlü ücret ve özlük hakları, 

d) Ağırlama, tören ve temsil giderleri, 

e) Ders ve telif ücretleri, 

f) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalar, 

g) Merkez için hazırlanan ders kitapları, yardımcı kitaplar ile görsel ve işitsel materyal giderleri, 

ğ) Merkez tarafından düzenlenecek panel, sempozyum, konferans ve benzeri çalışmaların giderleri, Merkez dışındaki 

çalışmalara katılan öğretim elemanlarının harcamaları. 

Harcama yetkilisi 
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MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi (ita amiri) Rektördür. Gerekli hâllerde Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya 

tamamını Müdüre devredebilir. 

Personel ihtiyacı ve alt birimler 

 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör 

tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. 

(2) Merkezin alt birimleri ve bu birimlerde görevli personelin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir. 

Merkezde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esaslar 

MADDE 16 – (1) Merkezde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak 

Senato tarafından belirlenir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 
 

22 Ağustos 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29096 

YÖNETMELİK 

Bayburt Üniversitesinden: 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bayburt Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Bayburt Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, işleyiş, amaç ve görevlerini düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü, 

c) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Bayburt Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim 

Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye 

Türkçesi olmak üzere dil öğretmektir. Bunun yanında Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün 

eski ve yeni kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk 

topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette 

bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak. 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 

gezileri düzenlemek. 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak. 

h) Dil sınavları düzenlemek. 

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek. 

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek. 

j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. 

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikler geliştirmek ve bunları uygulamak. 

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak. 
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m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek. 

n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek. 

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak. 

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek. 

s) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Yönetim Kurulu 

b) Müdür ve Müdür Yardımcısı 

Yönetim Kurulunun oluşumu 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi/elemanı 

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç 

yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek. 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak. 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek. 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek. 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek. 

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde 
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bulunmak. 

ğ) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek. 

Müdür ve Müdür Yardımcısı 

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak 

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Süresi biten Müdür ve Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi 

başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür 

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının görevi de sona erer. 

(4) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 10 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin idarî işlerini yürütmek. 

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun 

görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. 

g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek. 

ğ) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri 

gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak. 

(2) Müdür, Merkezin uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün 

faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir. 
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Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayburt Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

 

12 Temmuz 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29768 

YÖNETMELİK 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile yabancılara Türkçe öğretimi vermek ve 

bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, 

geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve 

koordinasyon görevini yürütmek, 

b) Talep edilen diğer dillerde genel anlamda dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları 

uygulamak, 

c) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini 

incelemek, 

ç) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve 

sanatsal etkinliklerde bulunmak, 

d) Türkiye içinde ve dışında dil, kültür ve edebiyat alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve derneklerle işbirliği 

yapmak, 

e) Türkçe öğrenmek isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkçe öğretmek, 

f) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini 

sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak, oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli 

etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak, 

g) Yurt dışında yaşayan Türklere ana dili olarak Türkçe öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, internet 

üzerinden uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek, 

ğ) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi, çocuk yazını, sözlükbilimi, derlem (bütünce) dilbilimi, Türkçe öğretimi 

programları, Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı uygulama ve araştırmaları yapmak, 

h) Kendi faaliyet alanlarıyla ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim ve sertifika programları açmak; 

kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi ve atölye çalışmaları düzenlemek veya düzenlenmesine 

katkıda bulunmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla, üniversitenin ilgili 

birimleri ve uygulama-araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde 

konferanslar, seminerler, kongreler, toplantılar, sempozyumlar, paneller, atölye çalışmaları, kurslar, sertifikalı ve 

sertifikasız eğitim programları düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda projeler ve 

projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları desteklemek ve yürütmek, 

b) Ana dili olarak ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak,   

c) Talep edilen dillerin öğretimini gerçekleştirmek, 

ç) Çocuk yazını, sözlükbilimi ve derlem (bütünce) dilbilimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 
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d) Türkçe öğretimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

e) Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

f) Türk dilini, edebiyatını, kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak, 

g) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda 

kurs ve seminerler düzenlemek, 

ğ) Çözüm ortakları, paydaş kurumlar ve kuruluşlar ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

h) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek, 

ı) Türkçeyi iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü etkili ve başarılı bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi 

ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek, 

i) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama-araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim 

programları düzenlemek, 

j) Türkçenin ana dili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi 

ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

k) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerin, Türkçenin 

yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, 

l) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan eğitim 

vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek, 

m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil 

bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, 

staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, 

n) Türkçe dışında talep edilen dillerin öğretimi amacıyla kurslar açmak, öğretim elemanı temin etmek, dillerin 

öğretimi ile ilgili yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek, 

o) Merkezin faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak, 

ö) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje grupları oluşturmak, 

p) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, 

r) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak, 

s) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, 

ş) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili kullanılmasını 

sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, 

t) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı 
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eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, 

u) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut olan ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar hakkında 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek, 

ü) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak, 

v) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre 

öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek, 

y) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında öğretmeye yönelik programlar düzenlemek, 

z) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları 

sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede 

görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla 

sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu 

sağlamak, 

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini 

hazırlamak, toplantıları yönetmek, 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, 

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü 
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alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

ilişkilerini yürütmek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe 

teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak 

görevlendirmek, 

ğ) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari 

ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak, 

h) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri 

belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak, 

ı) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri 

belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak, 

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim 

Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak, 

j) Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 

k) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki 

öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye aynı usulle yeniden 

görevlendirilebilir. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği 

kendiliğinden düşer. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya altı aydan fazla süre ile Üniversite dışında 

görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti ile her eğitim-öğretim döneminin (güz ve bahar) başında ve sonunda olmak 

üzere akademik yılda en az dört defa olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden 

üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Kararlar açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde 

kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde 

çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek, 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma ve proje gruplarının 

oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak, 
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d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını 

Senatoya önermek, 

e) Merkezin faaliyet konularında, işbirliği gerektiren çalışmalarının yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri 

yapmak, 

f) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek kişilere ve bunlara yapılacak 

ödemelere ilişkin karar almak, 

g) Merkezin bütçesini hazırlamak, 

ğ) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak, 

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve 

protokollerini hazırlamak, 

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin 

görevlendirilmesini karara bağlamak, 

i) Merkezin ödenek ihtiyacını ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik 

alanlarına doğrudan katkı yapacak dış paydaşların temsilcilerinden Rektörün oluru ile seçilen beş üyeden oluşur. 

Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye seçilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında her akademik yıla ait eğitim-öğretim dönemi 

(güz ve bahar) başlamadan önce bir kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden 

üçünün yazılı talebi üzerine Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu toplantısı için salt 

çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması 

halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı 

belirleyicidir. 

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri 

sona erer. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri ve çalışmaları ile bir 

sonraki çalışma dönemine ait programla ilgili Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde önerilerde bulunur. 

Çalışma ve proje grupları 

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile 

çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda personel, Müdürün 

teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanun ve 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel 
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tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğü takdirde bu yetkisini kısmen veya 

tamamen Müdüre devredebilir. 

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler 

MADDE 17 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 13/9/2009 tarihli ve 27348 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

Demirbaş ve donanım 

MADDE 18 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına 

tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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BOZOK ÜNİVERSİTESİ 
 

7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 

YÖNETMELİK 

Bozok Üniversitesinden: 

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesine bağlı olarak kurulan Bozok Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve yönetim organlarının 

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (BOZOK TÖMER): Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Bozok Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve 

yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak, 

b) Türkiye Türkçesi öğretmek için kurslar düzenlemek, 

c) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin 

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle 

ilgili tanıtıcı  rehber ve yayınlar hazırlamak, 

d) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, 

yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en 

güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek, 

e) Türkçe’nin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve 

Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, 

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, 

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil 

becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak, 

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurtiçinde ve yurtdışında hizmetiçi kurslar düzenlemek, 

i) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetler için gerekli araç, gereç ve yayınları, menkul ve gayrimenkulleri temin 

etmek, 

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri  

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Müdür Yardımcıları, 

c) Yönetim Kurulu. 
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Müdür  

MADDE 7 – (1) Müdür, üç yıl süre ile Üniversitenin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün üç aydan fazla süreyle görevinin başında 

bulunmaması durumunda görevi kendiliğinden sona erer. 

Müdürün görevleri  

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini ve denetimini sağlamak, 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak, 

c) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.   

Müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışma birimlerinde görevli öğretim elemanları  arasından en fazla iki kişiyi üç yıl 

süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirir.  

(2) Müdür yardımcıları görevlendirme süresinin sonunda, Müdür tarafından tekrar görevlendirilebilir veya süresinden 

önce görevine son verilebilir. 

(3) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak, 

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek, 

c) Gerekli durumlarda Müdüre vekâlet etmek. 

Yönetim kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür,  müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanıyla ilgili Üniversitenin 

öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üyeden oluşur. 

Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve salt 

çoğunluk ile karar alır. Oyların eşit çıkması durumunda Müdürün olduğu taraf lehine karar alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Gerekli görülen zamanlarda Müdürün veya en az üç üyenin çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve 

yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,  

b) Müdürün, her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve 

bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

c) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit 

etmek,   

ç) Merkezin faaliyet alanına giren araştırma, yayın ve öğretim konularında karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 



 96 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre 

devredebilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 14 – (1) 29/4/2010 tarihli ve 27566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 

 

10 Eylül 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 

YÖNETMELİK 

Cumhuriyet Üniversitesinden: 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ve 

denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER): Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini, 

d) Rektör: Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü, 

e) TDS: Türkçe Düzeyi Sertifikasını, 

f) Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Cumhuriyet Üniversitesi TÖMER’in Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe 

öğretmek, 

b) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara Türkçe öğretmek, 

c) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla, yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak, 

ç) Yurt dışındaki Türk çocuklarına, Türkçe öğretmek amacıyla, kısa süreli kurslar düzenlemek, 

d) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla, Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının 

yetiştirilmesini sağlamak. 

Merkezin çalışma alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır: 

a) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili 

tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak, 

b) Üniversitelerdeki Türkçe Eğitimi ve Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi 

yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar 

yapmak, 

c) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, 

ç) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer 

akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

d) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek, 

e) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek, 

f) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek, 

g) İlgili, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve 

oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak, 

ğ) Türkiye Türkçesinden başka, diğer Türk lehçelerinin eğitimini gerçekleştirmek ve bu lehçelerle ilgili 

araştırmalar yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
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MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili, merkezin amacına uygun nitelikte öğretim 

elemanları arasından, iki yıl için Rektör tarafından görevlendirilir ve görev süresinin bitiminde aynı süreyle yeniden 

görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan 

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim 

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin 

tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı 

sorumludur. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile 

ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez Müdürünün önerisi ile Rektör tarafından iki yıl için 

görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu her yarıyıl en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü 

olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Her yarıyıl en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek, 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 
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etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, 

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek, 

e) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayına sunmak, 

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek, 

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini 

tespit etmek, 

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, 

yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, 

sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi 

çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Merkez faaliyetlerinde görev alan öğretim 

elemanlarının ders ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite 

Senatosu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
 

15 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27642 

YÖNETMELİK 

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE  

ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA  

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

 Amaç ve kapsam 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 Dayanak 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 Tanımlar 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

 b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

 c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

 ç) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü, 

 d) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,  

 e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu  

 ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

 Merkezin amacı 

 MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı 

çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân 
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sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir. 

 Merkezin faaliyet alanları  

 MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

 a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

yaparak kongre, sempozyum, panel, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan 

gelecek istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları 

desteklemek ve yürütmek, 

 b) Yabancılara Türkçe öğretimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak, 

 c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak, 

 ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim 

yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak, 

 d) Merkezin amacına uygun olarak dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, 

sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak, 

 e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, 

seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek, 

 f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar 

düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, 

bunlarda yer almak ve desteklemek, 

 g) Diğer Türk cumhuriyetleri ile ortak projeler düzenlemek,  

 ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

 Merkezin organları  

 MADDE 6 – (1) Merkezin organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruludur.  

 Müdür ve görevleri 

 MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı 

geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. 

 (2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından 

görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre 

vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının  da görevi sona erer. 

 (3) Müdürün görevleri  şunlardır: 

 a) Merkezi temsil etmek,  

 b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,  
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 c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun 

olarak yürütmek, 

 ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları 

yönetmek, 

 d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak,  

 e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

 Yönetim kurulu ve görevleri 

 MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin 

çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi  üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim 

elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu 

üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

 (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak, 

 b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek, 

 c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek, 

 ç) Proje konularını tespit etmek, 

 d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Yönetim Kurulunun teklifine göre 

bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip  onaylamak, 

 e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak, 

 f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek, 

 g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

 Danışma kurulu ve görevleri 

 MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile 

Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim 

elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından 

görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. İki ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdürün 

başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz. 

 (2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,  

 b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, 

amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Çeşitli ve Son Hükümler  

 Personel ihtiyacı 

 MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.  

 Harcama yetkilisi 

 MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  

 Ekipman ve demirbaşlar  

 MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.  

 Yürürlük  

 MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

 Yürütme 

 MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

21 Şubat 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28920 

YÖNETMELİK 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 15/7/2010 tarihli ve 27642 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci ve ikinci 

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde 

yeni bir Müdür görevlendirilir. 

(2) Üniversitede görevli öğretim elemanlarından, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından Rektör 

tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri 

Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının  da görevi sona erer.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 
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15/7/2010 27642 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 

 

16 Mart 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28589 

YÖNETMELİK 

Çukurova Üniversitesinden: 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kurulan Çukurova 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına 

ve bu organların görevlerine ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. 

(2) Bu Yönetmelik; Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (Çukurova TÖMER): Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Çukurova Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü 

tanıtmak, Türkçe ve başka dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve 

yayın faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler 
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açmaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, 

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile Türkçe ve yabancı dillerin 

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili devlet kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi 

öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak ve staj yaptırmak, görev yapılacak 

ülkelerle ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak, 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller 

hazırlamak, yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, 

d) Türkçeyi daha iyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt 

dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek, 

e) Türkçenin anadili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, 

bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe 

Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk 

Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller bölümleri son sınıf öğrencileri ile mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik 

uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

ğ) Yurt içinde, yurt dışında veya çevrimiçi olarak dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, 

h) Başta ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri olmak üzere vatandaşların Türkçe dil ve iletişim 

becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak, 

ı) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde, yurt dışında veya çevrimiçi olarak kurslar düzenlemek, 

i) Merkezin kuruluş amacına yönelik diğer faaliyetleri yürütmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör 
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tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Süresi biten müdür yardımcıları 

yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan 

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda 

onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin 

tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı 

sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile 

ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki 

üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetlerini ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak 

Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörün onayına sunmak, 

c) Merkez Müdürünün hazırladığı faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün 

onayına sunmak, 

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek, 

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları veya alt birimler kurmak, bunların 

görevlerini düzenlemek veya bunları kapatmak, 
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e) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayına sunmak, 

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunmak, 

g) Kamu ve özel kuruluşlarla yurt içi ve yurt dışında ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini 

tespit etmek, 

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili olarak gündeme getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 11 – (1) Öğretim elemanları merkezde, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, Rektör 

tarafından faaliyet alanıyla ilgili bölümlerden mezun personel arasından görevlendirilir. 

(2) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve 

danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav 

yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ (web) sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve 

benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Merkez faaliyetlerinde görev alan öğretim elemanlarının ders 

ücretleri ilgili mevzuata göre belirlenir. 

İta amiri 

MADDE 12 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez 

Müdürüne devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 
 

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA 

VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rekt.rlüğüne bağlı olarak kurulan 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)’nin amaçlarına, faaliyetlerine, 

yönetim organlarına, 

yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin 

faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yüksek.ğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen: 

a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini, 

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)’ni, 

c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rekt.rünü, 

ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, 

e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

f) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını 
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ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Uygulamalı dilbilim alanında araştırma yapmak, Türkiye’de kuramsal ve betimlemeli dilbilim 

alanında yapılan 

araştırmalardan elde edilen bulguları Türk.e’nin yabancı dil olarak öğretimi, akademik ve yaratıcı 

yazma gibi alanlarda 

uygulamak ve bu uygulamaları araştırmaya d.nüştürmek, bu doğrultuda, yabancı dil öğretimine, 

akademik ve yaratıcı yazma 

becerileri geliştirmeye yönelik program ve malzeme geliştirmek, 

b) Diğer kurumlara bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, ihtiyaç doğrultusunda hizmet içi eğitim 

sağlamak, 

c) Yabancı dil olarak öncelikle Türk.e ve diğer dünya dillerinin de öğretimini yapmak, 

ç) Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde, aktif eğitim yapan b.lümlerdeki öğrencilerin akademik dil 

becerilerini 

geliştirmeye yönelik uygulamalar yapmak, 

d) Yaratıcı yazarlık, araştırmacı yazarlık, etkili sunum yapma yöntem ve tekniklerine yönelik kurslar 

açmak, bu 

amaçlarla ilişkili olarak dilbilim ve yabancı dil öğretmenliği öğrencilerine uygulama ve araştırma alanı 

sağlamak. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıdaki 

faaliyetlerde 

bulunur: 

a) Uygulamalı dilbilim alanında araştırmalar yapmak, 

b) Betimlemeli (Türk.e’nin ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve yazılı ve s.zlü metin bilgisini çağdaş 

dilbilim 

yöntemleriyle çözmeye yönelik çalışmalar) ve uygulamalı dilbilim alanında yapılacak araştırmalar için 

veri tabanı 

oluşturmak, 
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c) Yabancı dil öğretimine yönelik araştırmalar yapmak, 

ç) Yabancı dil öğretimine yönelik malzeme oluşturmak ve geliştirmek, 

d) Yabancı dil kursları düzenlemek, 

e) Dokuz Eylül Üniversitesinde aktif eğitim bünyesindeki öğrencileri akademik dil becerilerini 

geliştirmeye yönelik 

olarak eğitmek, 

f) Yaratıcı, araştırmacı yazarlık kursları düzenlemek, 

g) Etkili sunum yapma kursları düzenlemek, 

ğ) Dil araştırmaları konusunda lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı çalışma olanağı sağlamak, 

h) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları 

desteklemek, veri 

bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak, 

ı) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler ile 

işbirliği yapmak, 

ortak çalışmalar düzenlemek, 

i) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs, yaz okulu ve 

benzeri bilimsel 

toplantılar düzenlemek, gerektiğinde katılanlara belge vermek, 

j) Kuruluş amacına uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşları ile gerçek kişilerin talepleri üzerine etüt, 

proje, analiz ve 

benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık, hizmet içi eğitim ve bilirkişilik hizmetleri 

vermek, 

k) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak. 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu, 

ç) Çalışma grupları. 

Merkez müdürü 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite 
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öğretim üyeleri 

arasından, Rektör tarafından ü. yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar 

görevlendirilebilir. Merkez 

Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürüne yardımcı olmak 

üzere, Merkezin 

çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim elemanları arasından, Merkez 

Müdürünün önerisi üzerine 

Rektör tarafından bir müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez müdür yardımcısının görevi, Merkez 

Müdürünün görev süresi 

bittiğinde kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün, görevi başında bulunmadığı zamanlarda 

yerine Merkez müdür 

yardımcısı vekalet eder. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı aydan fazla 

sürerse yeni Merkez Müdürü 

görevlendirilir. 

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi 

yönetmek, 

c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve 

sonraki yıla 

ilişkin programı hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak, 

ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel kurum kuruluşlar ile işbirliğini sağlamak, 

d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütücülerini 

belirlemek, 

görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından önerilen beş aday arasından, Rektör 

tarafından 

görevlendirilen ü. üye ile Merkez Müdürü ve müdür yardımcısından oluşur. Merkez Müdürü, Yönetim 

Kurulunun 

başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi Merkez Müdürünün görevlendirilmesini 

izleyen ü. ay içerisinde 
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sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ü. yıldır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu 

üyeleri yeniden 

görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere 

yenileri görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kere toplanır. Yönetim Kurulu, 

üyelerin salt 

çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin yıllık faaliyet programını, raporunu hazırlamak ve Rekt.rün onayına sunmak, 

b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile 

ilgili kararları 

almak, 

c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli 

çalışma 

grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle ilgili Merkez Müdürünün önerilerini 

inceleyerek karara bağlamak 

ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rekt.rün onayına sunmak, 

ç) Merkez Müdürünün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak 

görevlendirmeler ile 

ilgili önerileri karara bağlayarak Rekt.rün onayına sunmak, 

d) Danışma Kurulunun g.rüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne 

gibi yararlar 

sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine, bilimsel araştırma ve 

uygulamalarla 

doğrudan ilgisi olan, sahip olduğu birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite öğretim üyeleri 

arasından veya konusunda 

uzman diğer kişiler arasından, Rektör tarafından ü. yıllığına görevlendirilen en az beş, en çok on 

üyeden oluşur. Bu Kurula 

Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir. 

(2) Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden 
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itibaren en geç 

iki ay içinde Rekt.rün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör 

görevlendirirler. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin 

faaliyetleri ile 

ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, 

Merkezin faaliyet alanlarına 

giren konularda kişisel g.rüşlerini Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Merkez Müdürüne 

bildirebilirler. 

Çalışma grupları 

MADDE 14 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği 

arttırmak 

amacıyla çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olarak 

Merkez Müdürünün 

önerisi, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Merkez Müdürü, çalışma gruplarının 

faaliyetlerini izler ve 

denetler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Merkez Müdürünün önerisi 

üzerine, 2547 

sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından 

karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 

 

6 Eylül 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28757 

YÖNETMELİK 

Düzce Üniversitesinden: 

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesine bağlı olarak kurulan Düzce Üniversitesi Türk 

Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (DÜ-TÖMER): Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Düzce Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Düzce Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim 

Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi 

öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak, 

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili 

tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak, 

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi 

yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar 

yapmak, 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, 

d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek, 

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer 

akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

f) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek, 

g) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak, 

ğ) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek, 

h) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek, 

ı) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Düzce ve civarında yaşayan yabancı uyruklu 

öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt 

içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son sınıf 

öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri, 
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Çalışma ve Proje Grupları 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl 

süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması 

durumunda, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda 

Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir 

Müdür Yardımcısı belirler. 

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin 

bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci 

derecede sorumludur. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, 

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak, 

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak, 

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 

e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun 

görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri 

arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş 

üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi 

dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 

yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve 

kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
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MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek, 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak, 

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında 

çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi 

üzerine Rektör tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 

Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine 

yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar 

çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna 

sunmaktır. 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları 

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi 

ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda 

akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından 

görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Ekipman ve demirbaş 

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını 

Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 
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MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 
 

16 Eylül 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28767 

YÖNETMELİK 

Erciyes Üniversitesinden: 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KAŞGARLI MAHMUT TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, bunların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Çalışma Grupları: Türkçenin eğitim ve öğretiminde kullanılan ders kitapları, yardımcı kitaplar, sözlük, 

yoğun disk (CD) ve benzeri materyalleri hazırlayacak kişileri, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Merkez (ERÜ TÖMER): Erciyes Üniversitesi Kaşgarlı Mahmut Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

d) Rektör: Erciyes Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Erciyes Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
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ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihsel gelişimi sürecinde konuşulan ve yazılan tüm eski ve 

yeni kollarını araştırmak, Türkçeyi ve yabancı dilleri öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları 

uygulamak, Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini 

ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılara Türkiye Türkçesini öğretmek ve 

bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yurt içinde 

şubeler açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya Türkiye’ye dönen Türk vatandaşlarına ve diğer isteklilere 

Türkiye Türkçesini öğretmek, yurt dışında dil öğretim merkezleri ile işbirliği yapmak. 

b) Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, 

araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Türk dili ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak Türkçenin anadil 

ve yabancı dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp eğitim ve öğretim yöntemleri geliştirmek, 

bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde Türkçe ile diğer dillerin 

öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

d) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan 

çoklu ortam çalışmaları hazırlamak ve hazırlatmak; kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak. 

e) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretebilmek için çeşitli oryantasyon faaliyetleri çerçevesinde Türkiye’yi ve Türk 

kültürünü en güzel şekilde tanıtmak, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında geziler tertip etmek, yarışmalar düzenlemek 

ve ödüller vermek. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk 

Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil 

Bilimi, Yabancı Diller ve benzeri bölümlerin son sınıf öğrencilerine, mezunlarına ve lisansüstü mesleki tecrübeye 

yönelik uygulama programları düzenlemek, stajyer kabul etmek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Diller hakkında veri toplamak, toplanan verileri betimlemeli ve kuramsal dilbilim kavramları çerçevesinde 

incelemek; bu amaçla ilgili dil veri bankası kurmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki dil veri bankası bulunan 

kurumlarla iletişim içinde olmak; bu amaçlar doğrultusunda konferanslar, seminerler ve benzeri etkinlikler 

düzenlemek ve bunlara katılmak. 

ğ) Ölçme-değerlendirme araçları geliştirerek yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve sertifikalı dil yeterlik 

sınavları düzenlemek. 

h)  Çeşitli eğitim düzeylerindeki öğrencilere ve yetişkinlere yönelik diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil 

becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak ve kurslar sonunda sertifikalar vermek. 

ı) Yurt içinde ve yurt dışında kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar kapsamında yer alan AR-GE, eğitim 
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merkezleri, STK ve benzeri organlarla eğitim amaçlı proje ve etkinlikler düzenlemek. 

i) Merkez faaliyetleri kapsamında Üniversiteye gelen yabancılar ile Üniversite öğretim elemanı ve öğrencileri 

arasında isteğe bağlı olarak konuşma pratiği yapma imkânı sağlamak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları  

arasından en çok üç kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak. 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak. 

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek. 

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu yönetim 

kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 

d) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 

Müdür yardımcılarının görevleri 

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 

a) Merkezin yönetim ve işleyişinde Müdüre yardımcı olmak. 

b) Müdür tarafından belirlenen görevleri yürütmek. 

c) Gerektiğinde Müdüre ve Yönetim Kurulu Başkanlığına vekâlet etmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı  



 125 

ile ilgili  Üniversite  öğretim elemanları  arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen 

üç üyeyle birlikte, toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten  üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle 

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri, döner 

sermaye işlemleri ve bu faaliyetlerle ilgili usul ve esasları kararlaştırır. 

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak. 

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek. 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları  tespit 

etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak. 

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek. 

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek. 

e) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayına sunmak. 

f) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektörlüğe 

öneride bulunulmasına karar vermek. 

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve  özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini 

tespit etmek. 

ğ) Merkezde ders verecek öğretim elemanlarına yapılacak ödemelerin ne kadar ve ne şekilde yapılacağını 

belirleyerek Rektörün onayına sunmak. 

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip 

Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardaki uzman kişiler 

arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur. Görev 

süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli 

görmesi halinde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 
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MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak. 

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya 

da Müdüre devredebilir. 

Ek ders 

MADDE 17 – (1) Merkezde verilecek derslere ilişkin yapılacak ödemeler Üniversite Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erciyes Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 
 

14 Kasım 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28467 

YÖNETMELİK 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden: 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (TÖMER): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkez Müdürünü, 

ç) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile 

yabancılara Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını 

özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 

kongre, sempozyum, panel, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek 

istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları 

desteklemek ve yürütmek. 

b) Yabancılara Türkçe öğretiminin faaliyet alanlarına yönelerek bu alanlara özgü araştırma ve uygulamalar 

yapmak. 

c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak. 

ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim 

yapmalarını sağlamak, bu konuda yardımcı olmak. 

d) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, 

sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak. 

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için, kurs, 

seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek. 

f) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar 

düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, 

bunlarda yer almak ve desteklemek. 

g) Akraba Topluluklar ve Türk Cumhuriyetleriyle ortak projeler düzenlemek. 

ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı 
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geçtiği takdirde yeni Müdür görevlendirilir. 

(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından 

iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet 

eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek. 

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak 

yürütmek. 

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları 

yönetmek. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak. 

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin 

çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı arasından Rektörün onayı ile 

görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi 

biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi 

bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler 

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak. 

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek. 

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek. 

ç) Proje konularını tespit etmek. 

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Müdürün teklifine göre bu birimlerin 

başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak. 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak. 

f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek. 

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile 

Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim 

elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere 
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toplam on bir kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. 

Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz. 

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak. 

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, 

amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre 

devredebilir. 

Demirbaş, alet, ekipman 

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

1 Ocak 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30288 

YÖNETMELİK 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden: 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 14/11/2012 tarihli ve 28467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Üniversitenin fakültelerindeki/yüksekokullarındaki ve diğer birimlerindeki Türk Dili I ve Türk Dili II derslerini 
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yürütmek.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim Kurulu tarafından, 

Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde 

kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Altı  

ayda bir Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

14/11/2012 28467 
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FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

 

1 Ekim 2013  SALI Resmî Gazete Sayı : 28782 

YÖNETMELİK 

Fırat Üniversitesinden: 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fırat Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim 

organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (FÜ TÖMER): Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma                Merkezini, 

b) Müdür: Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü, 

c) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Fırat Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Fırat Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma  Merkezinin Yönetim 

Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye Türkçesini öğretmek. 

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında 

şubeler açmak. 

c) Sertifikaya dayalı Türkçe hazırlık kursları düzenlemek. 

ç) Sertifikaya dayalı, dil yeterliklerini geliştirici kurslar düzenlemek. 

d) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kullanım yeterlikleri 

belirlenen kişiler için belgeler düzenlemek. 

e) Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşları ile 

Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

f) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve Türk kültürünü öğretmek 

üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim kursları açmak. 

g) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları 

desteklemek ve teşvik etmek. 

ğ) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

h) Türkçe öğretiminin daha etkin hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalarda bulunmak. 

ı) Türkçeyi öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya dönük kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür 

yayınlamak, projeler hazırlamak, dil laboratuvarları oluşturmak, filmler ve kasetler hazırlamak. 

i) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk 

Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi bölümlerinde/ programlarında öğrenim gören öğrencilere 

yönelik uygulama programları düzenlemek ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili 

sertifikalar vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları 

arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından 
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atanır. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan 

fazla sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi 

sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak. 

c) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak. 

ç) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

e) Merkezin yıllık bütçe tasarısını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı 

ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç 

yıl süreyle görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle 

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organdır. Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez olağan ve 

gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak. 

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak. 

ç) Merkezde görevlendirilen elemanların eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki 

isteklerini değerlendirip karara bağlamak. 

d) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek. 

e) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim 

Kurulunun onayına sunmak. 

f) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek. 
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g) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve rektörlük makamına önerilmesine karar vermek. 

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların 

esas ve usullerini tespit etmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 11 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve 

öğretim, uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve 

test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve 

internet sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

İdari koordinatör 

MADDE 12 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, 

idari hizmetlerin gerektirdiği işbölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı 

yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı 

olmaksızın raportörlük yapmakla görevlidir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 14 – (1) 12/7/1993 tarihli ve 21635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üniversitesi Dil 

Eğitim-Öğretim ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği (FÜDEM) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER 
 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRENİM ARAŞTIRMA VE 

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

(G. Ü. TÖMER) 

 

 

Sayfa : 12        RESMİ GAZETE 20 Ocak 1993 – Sayı : 21471 

 

 

Kuruluş  

 MADDE 1- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 

maddesi uyarınca kısa adı G.Ü. TÖMER olan Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

kurulmuştur. 

 

 Amaç ve Kapsam 

 MADDE 2- a) Yurtdışında ve yurtiçinde Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla 

şubeler açmak, yabancılara, yurtdışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe’yi öğretmek, 

 b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama 

ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

 c) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe’yi öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve 

rehber yayınlar hazırlamak, 

 ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla 

yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek, 

d) Ana dil olarak Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler  geliştirmek, bu konu ile 

ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli  çalışmalar yapmak, 

 e) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Filoloji Bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metodlarını 

geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak, 

 f) Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT ile işbirliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve  Türkiye’yi 

tanıtan film, videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak, yayınlatmak, 

 g) Üniversitelerdeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ile benzer birimlerin son sınıf  öğrencilerine ve 

mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, 

 h) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırılmalı 

çalışmalar yapmak, 

 ı) Dil öğretimi metodları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak, 

 i)Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları 

düzenlemek, 

j) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmaktır. 
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 Organlar 

 MADDE 3- G.Ü. TÖMER’in Organları Şunlardır: 

 a)      Merkez Kurulu, 

 b)      Başkan, 

 c)      Yönetim Kurulu, 

 ç) Sekreter, 

 d) Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı. 

  

Merkez Kurulu 

 MADDE 4- Üniversite bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri,  Merkez Kurul’un 

üyeleridir. Merkez Kurul’un Görevleri Şunlardır: 

 —Yönetim Kurulunun yıllık raporlarını incelemek ve aklamak, 

 —Yönetmelikte yapılacak değişiklikleri teklif etmek, 

 —Yönetim Kurulu’nun getireceği diğer önemli sorunları görüşüp karara bağlamaktır. 

 

 Başkan 

 MADDE 5- G.Ü. TÖMER Başkanı, Rektör tarafından Merkez Kurulu Üyeleri arasından üç  yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden atanabilir. Başkanın görevi başında bulunmaması durumunda, Başkan 

Yardımcısı vekâlet eder. Başkanın üç aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda Başkanlık görevi 

kendiliğinden sona erer. Başkan, G.Ü. TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından en çok iki Başkan Yardımcısı 

atayabilir. 

 

 Başkanın Görevleri 

MADDE 6- a) G.Ü. TÖMER’in faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini 

yapmak, 

 b) Merkez Kurulu ve Yönetim Kurulu’na Başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamaktır. 

 

 Yönetim Kurulu 

 MADDE 7- Yönetim Kurulu, Merkez Kurulu Üyeleri veya G.Ü. TÖMER’in çalışma alanı ile ilgili  öğretim 

elemanları arasından üç yıl süre ile G.Ü. TÖMER Başkanı tarafından onaylanan; ikisi Başkan Yardımcısı olmak üzere dört 

öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. TÖMER Başkanı, 

Yönetim Kurulu’nun da Başkanıdır. Yönetim Kurulu’nun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları, 

üyelerin incelemesine her zaman açıktır. 

 

 Yönetim Kurulunun Görevleri 

 MADDE 8- Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile  ilgili konularda 

karar alır. Merkezde görevlendirilecek elemanların tesbiti ve tayini ile ilgili konularda Başkanın tekliflerini inceler ve 

Rektörlük makamına önerilmesine karar verir. 
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 Başkanın her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin  esasları tesbit 

eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar. Araştırma, yayın ve öğretimle 

ilgili konularda karar verir. 

 

 G.Ü. TÖMER Sekreteri 

 MADDE 9- G.Ü. TÖMER Sekreteri Merkez Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır veya 

görevlendirilir. 

 

MADDE 10- G.Ü. TÖMER Sekreterinin Görevleri 

 a) Merkezin idari işlerini yürütmek, 

 b) Büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli gördüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler 

arasında işbirliğini sağlamak, bunların arasındaki iş bölümünü Merkez Başkanının onayı ile düzenlemek, 

 c) Oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulu’nda raportörlük yapmak, 

 d) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak, 

 e) Merkez Başkanlığı’nca verilen diğer görevleri yapmaktır. 

 

 Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı  

 MADDE 11- Başkan, G.Ü. TÖMER’de görevli öğretim elemanları arasından bir Türk Dili Eğitim-Öğretim 

Plânlamacısı atayabilir. Türk Dili Eğitim-Öğretim Plânlamacısı Başkanın onayı ile en çok iki yardımcı seçebilir. 

 Türk Dili Eğitim-Öğretim Planlamacısının Görevleri 

 a) Eğitim ve Öğretim ile ilgili plân ve programları yapmak, 

 b) Eğitim ve Öğretim işlerini denetlemektir. 

 

 İdari ve Akademik Hizmetlerin Yürütülmesi  

 MADDE 12- Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektör 

tarafından atanır veya görevlendirilir. 

 

Merkezin Gelirleri 

 MADDE 13- Merkezin Gelirleri Şunlardır. 

 1) Rektörlük bütçesinden ayrılacak ödenek, 

 2) 2 nci maddedeki hizmet ve faaliyetlerinden sağlanacak gelirler, 

 3) Her türlü bağış ve yardımlar, 

 4) Diğer gelirler, 

 

 Merkezin Giderleri 

 MADDE 14- 1) 2 nci maddedeki faaliyet ve hizmetlerin gerektirdiği giderler,  
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 2) Her türlü demirbaş, kitap, periyodik alımı, elektronik enformasyon  giderleri,  

 3) Haberleşme ve ulaşım giderleri, 

 4) Merkez elemanlarının ücret ve özlük hakları, 

 5) Ağırlama, tören ve temsil giderleri, 

 6) Huzun hakları, ders ve telif ücretleri, 

 7) Yönetim Kurulu Kararı ile yapılan diğer giderler,  

 

Malî Hükümler 

 MADDE 15- Merkezin muhasebe usûl ve diğer malî hususlarda “2547 sayılı  Kanunun değişik 58 inci maddesine 

göre Döner Sermaye İşletmelerinin  Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” usûl ve esasları uygulanır. 

 

 İta Amiri 

 MADDE 16- Merkezin İta Amiri Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Merkez Başkanına 

devredebilir. 

 

 Yürürlük 

 MADDE 17- Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 18- Bu yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 Ek Ders Ücreti 

Ek Madde 1- Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına ikinci öğretim esasları çerçevesinde ek ders 

ücreti ödenir.  

 

Ek Madde 2- Bu yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER 
 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAĞLI  

ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE VE 

DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrası 

(d) bendi uyarınca kurulmuş ve kurulacak olan Rektörlüğe bağlı araştırma ve uygulama merkezlerinin teşkilat, yönetim, 

çalışma ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Tanımlar 

MADDE 2- (1) Bu yönetmelikte geçen; 

a) Üniversite; Gazi Üniversitesini, 

b) Rektör; Gazi Üniversitesi rektörünü, 

c) Merkez; ilgili kanun gereğince kurulan araştırma ve uygulama merkezlerini, 

ç) Merkez Birimi; bu yönetmeliğe göre Rektörlükte kurulacak birimi, 

ifade eder. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, 06.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14/b-2 

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

 

İKİNCİ KISIM 

Merkezlerin Kuruluş, Çalışma ve Denetim Esasları 

 

Merkezlerin Kuruluşu  

MADDE 4- (1) Merkezler, 06.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin 

birinci fıkrası (d) bendine göre kurulurlar.  

 

Merkez organları 
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MADDE 6- (1) Merkez müdürleri, merkezin amacına uygun nitelikte öğretim elemanları arasından, 3 yıl için 

Rektör tarafından görevlendirilir ve görev süresinin bitiminde aynı süreyle yeniden görevlendirilebilir. Merkezlerde, 

kendi yönergesine göre 3 yıl için belirlenecek en az bir müdür yardımcısı görev yapar.  

(2) Merkez yönetim ve danışma kurulları, kendi yönergesine göre belirlenecek en az 5 üyeden oluşur. 

Merkezin niteliğine göre ihtiyaç duyulması halinde başkaca yardımcı organlar da teşkil edilebilir.  

 

Merkez faaliyetleri 

MADDE 7- (1) Merkezler, danışma kurullarının görüşünün de alınarak yönetim kurullarında belirlenen 

çalışma planlarına göre faaliyet yürütür. Merkezler, kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerde bulunamaz.  

(2) Merkez müdürü veya müdür olmadığı hallerde vekalet eden müdür yardımcısı tarafından, Merkez 

faaliyetlerine ve çalışma planlarına ilişkin, her altı ayda bir Rektörlük Merkez Birimine rapor sunulur. Gerekli görülmesi 

halinde, bu süreler haricinde de Rektör tarafından merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda rapor istenebilir. Yapılan 

inceleme neticesinde merkezlerce verilen raporlar yeterli görülmezse, raporun tamamlanması, açıklanması, düzeltilmesi 

veya yenilenmesi istenebilir. 

 

Rektörlük Merkez Birimi 

MADDE 8- (1) Merkez kurma isteklerini değerlendirmek ve merkez yönerge taslakları hakkında görüş 

bildirmek, varolan merkezlerin faaliyetlerini takip etmek, yönlendirmek, merkezler arasında eşgüdüm sağlamak ve 

faaliyet raporlarını incelemek üzere Rektörlük bünyesinde Rektör başkanlığında Merkez Birimi kurulur. Merkez Birimi 

sekreteryasını yürütmek üzere bir de müdür görevlendirilir. 

 

Mali Hükümler 

MADDE 8- (1) Merkezlerin gelirleri, merkezlerce düzenlenecek faaliyetlerden elde edilenler ile bağış ve 

yardımlardan oluşur. 

 

Merkezlerin Kapatılması 

MADDE 9- (1) Merkezlerin, süresi içerisinde üst üste 2 kez Rektörlük Merkez birimine faaliyet raporu 

vermediğinin, faaliyet raporlarının incelemesi neticesinde kuruluş amacına aykırı hareket ettiğinin, yönetim kurulunda 

belirlenen çalışma planına riayet edilmediğinin veya merkezin çalışamaz hale geldiğinin tesbiti halinde merkez müdürü 

Rektör tarafından görevden alınır. İkinci kez müdürün görevden alınmasını gerektirecek bir durumun ortaya çıkması 

halinde rektör tarafından merkez kapatılır. 

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Personel İhtiyacı 

MADDE 10- (1) Merkezlerin ve Merkez Birimi’nin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Rektör 

tarafından 06.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13. maddesine göre görevlendirilecek kişilerce 

karşılanır.  
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Uygulama 

MADDE 11- (1) Merkezlerin kuruluş yönergelerinde bu yönetmeliğe aykırı düzenleme yapılamaz. Mevcut 

yönergelerde bu yönetmeliğe aykırı hüküm bulunması halinde, bu yönetmelik hükümleri geçerli olur. Bu yönetmelikte 

hüküm bulunmayan hallerde, merkez yönergeleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Halen görev yapan Merkez Müdürlerinin ve Merkez Yönetim Kurulları’nın görevi, 

bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte kendiliğinden sona erer. Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 

bir ay içerisinde Rektörlükçe Merkezlere yeni müdür atanır.  

 

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra Merkez Birimince yapılacak inceleme 

neticesinde, amacına aykırı hareket ettiği, çalışamaz hale geldiği ve son bir yıl içerisinde faaliyetleri hakkında 

Rektörlüğe rapor vermediği tesbit edilen merkezler Rektör tarafından kapatılır.  

Yürürlük 

MADDE 12- (1) Bu yönetmelik Rektörlükçe ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Rektör yürütür.  

 

 

 

Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesine ve Denetimine İlişkin Yönetmelik - 20.04.2009 

Üniversitemiz Senatosu’nun 04.02.2009 tarih ve 01 sayılı toplantısında kabul edilen “Gazi Üniversitesi 

Rektörlüğüne Bağlı Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Faaliyetlerinin Yürütülmesine ve Denetimine İlişkin 

Yönetmelik” 20.04.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

İLAN TARİHİ: 20.04.2009 

  

http://www.blog.gazi.edu.tr/duyurular/merkezy.htm
http://www.blog.gazi.edu.tr/duyurular/merkezy.htm
http://www.blog.gazi.edu.tr/duyurular/merkezy.htm
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 

 

8 Ağustos 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27666 

YÖNETMELİK 

Gaziantep Üniversitesinden: 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziantep 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına 

ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu 

organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Merkez (TÖMER): Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

 b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

 c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

 ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü, 

 d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini, 

 e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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 Merkezin amacı 

 MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkçe 

olmak üzere dil öğretmektir. 

 Faaliyet alanları 

 MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır; 

 a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak, 

 b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

 c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek, 

 ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve 

yurtdışı gezileri düzenlemek, 

 d) Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

 e) Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak, 

 f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, 

Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

 g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

 ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,  

 h) Dil sınavları düzenlemek, 

 ı) Öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 Yönetim organları 

 MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

 a) Yönetim Kurulu, 

 b) Müdür, 

 c) Müdür Yardımcısı. 
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 Yönetim kurulu ve görevleri 

 MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak 

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına 

görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

 (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek, 

 b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak, 

 c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 

 ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek, 

 d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, 

 e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak, 

 f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek, 

 g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde 

bulunmak. 

 Müdür ve görevleri 

 MADDE 9 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim 

dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. 

 (2) Müdürün görevleri şunlardır:  

 a) Merkezi temsil etmek, 

 b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak, 

 c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

 ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

 (3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

 Müdür yardımcısı 

 MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önereceği Üniversitenin üç öğretim üyesi arasından Rektör 

tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
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Çeşitli ve Son Hükümler 

 Birimler  

 MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir.  

 Personel ihtiyacı 

 MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 Yürürlük 

 MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.  
  

 

10 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28437 

YÖNETMELİK 

Gaziantep Üniversitesinden: 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Müdür yardımcıları.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak üzere toplam 

sekiz üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün 

değişmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erer. Süresi dolan ya da Müdürün değişmesi sonucu görevi 

sona eren üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı 

yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Müdür yardımcıları 

MADDE 10 – (1) Müdür yardımcıları; Müdürün önereceği Üniversitenin beş öğretim üyesi arasından Rektör 

tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevden ayrılmasıyla Müdür 
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yardımcılarının görevi sona erer.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

8/8/2010 27666 

  

  
 

 

3 Ekim 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 29138 

YÖNETMELİK 

Gaziantep Üniversitesinden: 

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 8/8/2010 tarihli ve 27666 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesindeki 

“üyesi” ibaresi “elemanı” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

8/8/2010 27666 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
10/10/2012 28437 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER 
 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 
 Resmî Gazete 6 Mayıs 2012 PAZAR Sayı : 28284 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi 

Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve 

bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim Başkanı: Merkezin Birim Başkanını, 

b) Merkez (HÜTÖMER): Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla 

yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak, 

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi 

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan 

çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla 

yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek, 

d) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile 

ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak, dil laboratuarları oluşturmak, 

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki Üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama 

programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda okuyan 

önlisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili dersleri ile ilgili uygulamalarını düzenlemek, 

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, 

h) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı 

olabilmeleri için, onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek, Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına yaşadıkları topluma 

uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara Türk dilini öğretmek, 

ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek, 

i) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak, 

j) Dil sınavları düzenlemek, 

k) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Birim Başkanlıkları. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede 

görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör 

gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla 

sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim 

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

(2) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

Yönetim kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı, birim başkanları ile Merkezin 

faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından 

üç yıl için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın 

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde 

olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip 

karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek, 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek, 

d) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına 

sunmak, 

e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek, 

f) Birim Başkanlıklarının kurulması ile ilgili esasları belirlemek, 

g) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit 

etmek, 

ğ) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

Birim başkanlıkları 

MADDE 11 – (1) Merkezde Türkçe ve yabancı dil öğretimi öğrenci sayısına göre kurulan Birim Başkanlıkları 

tarafından yürütülür. 

(2) Birim başkanı, Müdürün önereceği ilgili dil veya dillerin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl 

için görevlendirilir. Süresi biten birim başkanı yeniden görevlendirilebilir. 

Birim başkanlıklarının görevleri 

MADDE 12 – (1) Birim başkanlıklarının görevleri şunlardır; 

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

b) Birimle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda yönlendirmek, 

görevlendirmek, 

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, 

uygulamaları denetlemek, 

ç) Diğer birim başkanlıkları ile ortak çalışmalar yürütmek, 
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d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek, 

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim elemanlarının 

staj programını düzenlemek, 

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 13 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve 

danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde;  ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, 

kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri  

görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

İdari koordinatör 

MADDE 14 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari Koordinatör; idari 

hizmetlerin gerektirdiği işbölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla 

Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek, Yönetim Kurulunda raportörlük yapmakla görevlidir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine 

göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 16 – (1) 18/6/2009 tarihli ve 27262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 

3 Kasım 2017 CUMA 

Resmî Gazete Sayı : 30229 

YÖNETMELİK 

Iğdır Üniversitesinden: 

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Iğdır Üniversitesine bağlı olarak kurulan Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, 

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Iğdır Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Rektör: Iğdır Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Iğdır Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 



 153 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek; 

Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak, 

b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen 

öğretim elemanları ve öğretmenler için kurs ve sertifika programları açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile 

ilgili tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak, 

c) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve kongre, sempozyum, 

çalıştay, fuar gibi toplantıları yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya yapılan 

bu faaliyetlere katılmak, 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı çalışmalar 

yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, 

d) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe öğretmenliği, 

Türk dili ve edebiyatı, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, halk bilimi, dil bilimi 

ve yabancı diller bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik 

kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

f) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak, 

g) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Iğdır ve civarında yaşayan yabancı uyruklu öğrenci, 

akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek, 

ğ) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil 

becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer 

kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve 

yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
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a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede 

görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla 

görevinin başında bulunmaması durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. 

(4) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumludur. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek. 

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak. 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Yönetim Kurulunun onayına sunduktan sonra Rektöre 

bildirmek. 

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü 

aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden 

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan 

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve 

Rektörlüğe önerilmesine karar vermek, 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunu değerlendirmek ve bir sonraki yıla ait çalışma 
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programını görüşüp onaylamak, 

ç) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları 

kararlaştırmak, 

d) Merkeze bağlı birimlerinin kuruluşu, işleyişi hakkında usul ve esasları belirlemek ve Rektöre sunmak, 

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit 

etmek, 

f) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip 

karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini gerektiğinde Müdüre devredebilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Üniversite 

Senatosu veya Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ 
 

1 Aralık 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29549 

YÖNETMELİK 

Harran Üniversitesinden: 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Harran  Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (Harran Tömer): Harran Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Harran Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Harran Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı  

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır: 
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a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt 

dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak, 

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin 

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi ve yabancı dilleri öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle 

ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak, 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, 

yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek, 

d) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt 

içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek, 

e) Türkçe’nin ana dili olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve 

yabancı diller bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

b) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, 

c) Yurt içi ve yurt dışında dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek, 

ç) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin yabancı dillerini veya diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil 

becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak, 

d) Türkçe ve dil öğretimi alanlarında yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi kurslar düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç 

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede 
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görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla 

sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim 

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm 

etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden 

oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan 

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle 

ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün 

çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve 

Rektörlüğe önerilmesine karar vermek, 

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve 

bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip 

karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek, 

d) Merkez birimlerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 

e) Merkeze bağlı birim açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek, 

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit 

etmek, 

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 
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Uygulama birimleri 

MADDE 12 – (1) Merkezde Türkçe ve yabancı dil öğretimi, öğrenci sayısına göre kurulan uygulama birimleri 

tarafından yürütülür. 

Uygulama birimlerinin görevleri 

MADDE 13 – (1) Uygulama birimlerinin görevleri şunlardır: 

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

b) Birimle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda yönlendirmek, 

görevlendirmek, 

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, 

uygulamaları denetlemek, 

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek, 

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek, 

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim elemanlarının 

staj programını düzenlemek, 

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu Kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Harran Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ 
 

3 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30259 

YÖNETMELİK 
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İbn Haldun Üniversitesinden: 

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 

(İHU TÖMER)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma 

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İHU TÖMER’in amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini (İHU TÖMER), 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: İbn Haldun Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları; 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt 

dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak, 

b) Türkçenin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlamak, yöntem ve projeler 

geliştirmek, akademik amaçlı ve mesleki amaçlı Türkçe müfredatları hazırlamak, bu hedefe yönelik kurslar 

düzenlemek, 

c) Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, basılı, görsel ve çoklu ortam öğretim 

araçları üretmek ve basıp yayınlamak, 

ç) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe dil sınavları düzenlemek, gerektiğinde sertifika vermek, 

d) Türkçenin öğretimi ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ikili ve uluslararası 

anlaşmalar çerçevesinde ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

e) Türkçe öğretim elemanları ve yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji ile ilgili bölüm öğrencileri ve 

mezunları için mesleki tecrübeye yönelik çalıştay, toplantı, eğitim ve staj programları düzenlemek, gerektiğinde 

sertifikalar vermek, 

f) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavları hazırlamak, bunları yurt içinde ve 

yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim 

elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak, 

g) Türkçenin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları desteklemek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve yapılan 

araştırmaları duyurmak ve yakından izlemek amacıyla seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, 

ğ) Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu çocuklara ve yetişkinlere ve yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli çocuklara ve 

yetişkinlere Türk dilini öğretmek, kültür ve uyum kursları düzenlemek, 

h) Türkçe öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından takip etmek amacıyla yabancı dil öğretimine yönelik fuarlara 

katılmak, buralarda tanıtım masaları açmak, 

ı) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya, Türkçe öğrenmeye teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışında sosyal ve 

kültürel etkinlikler, geziler, gösteriler düzenlemek, ödüller vermek, 

i) Türkiye Türkçesi ile birlikte, Osmanlı, Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi dillerde kurslar 

düzenlemek, 

j) Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek. 

Merkezin yönetim organları ve görevleri 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü, 

b) Merkez Yönetim Kurulu, 

c) Merkez Danışma Kurulu. 

Merkez Müdürü ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasında en fazla üç yıl süreyle 

görevlendirilir. Merkez Müdürü tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden 
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görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona 

erer. 

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en 

fazla iki kişiyi yardımcı olarak seçer ve Müdür Yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir ve yine Rektör tarafından 

aynı usulle değiştirilebilir. Müdür Yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. Müdür 

görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde 

yardımcısının da görevi sona erer. 

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, 

c) Merkezin eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinin, etkinliklerinin ve sınavlarının düzenli 

yürütülmesini sağlamak, 

ç) Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve 

denetim görevini yapmak, 

d) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre 

iletmek, 

e) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Merkez Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 

görevlendirilecek dört üye ile beraber toplam beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en fazla üç 

yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan 

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine 

toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının 

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(3) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek, 

b) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili birimler kurulması, kurslar açılması ve personel alınması ile ilgili 

önerilerde bulunmak, 

c) Yeni birimlerin kurulması ve şubelerin açılması ile ilgili esasları belirlemek, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin 

kapatılması konusunda Rektöre önerilerde bulunmak, 

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları 

Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, 

d) Şubelerde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak, 

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek, 

f) Eğitim programları sonunda katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve 
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Senatoya önermek, 

g) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar 

sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek, 

ğ) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı raporu değerlendirerek Merkezin bir sonraki yıla ait çalışma 

programına öneriler sunmak, 

h) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

Merkez Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en fazla on beş 

kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından en fazla üç yıl süreyle 

görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Müdür, Danışma 

Kurulunun doğal başkanıdır. 

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte 

toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube 

yöneticilerinin de Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre, 

Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür. 
 

  

 

  



 164 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
 

20 Ocak 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28888 (Mükerrer) 

YÖNETMELİK 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden: 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (29 Mayıs TÖMER): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Mütevelli Heyeti: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

ç) Rektör: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim 

Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; dilbilim, sözlükbilim, dil öğrenme, öğretme ve dil seviyesi ölçme yöntem 

ve teknikleri; özellikle ana dili ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe eğitim programları, Türkçe seviyesinin 

ölçülmesi, Türk dili ve kültürü ile bunlara ilişkin eserler üzerine araştırmalar yaparak, Üniversite mensupları başta 

olmak üzere toplumun her kesiminden insanların bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamalarına, bilgilerini arttırıp 

becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kurs, seminer, çalıştay, ulusal ve uluslararası 

toplantılar düzenleme, danışmanlık ve proje hizmetleri verme, yayınlar yapma ve dil seviyelerini ölçüp belgelendirme 

gibi faaliyetlerde bulunarak Üniversitenin kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile olan 

işbirliğinin gelişmesine, toplumun eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine, bireysel ve toplumsal sorunların 

çözülmesine ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Dilbilim, sözlükbilim, dil öğrenme, öğretme ve dil seviyesi ölçme yöntem ve teknikleri; özellikle ana dili ve 

yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkçe eğitim programları, Türkçe seviyesinin ölçülmesi, Türk dili ve kültürü ile 

bunlara ilişkin eserler üzerine araştırmalar yapmak, bu konularda materyal ve ölçme-değerlendirme araçları 

geliştirmek. 

b) Kampüs içinde ve dışında, gerektiğinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak, Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu Üniversite öğrencileri, personeli, 

mezunları ve toplumun her kesiminden insanların bu fıkranın (a) bendinde belirtilen alanlardaki ihtiyaçlarını 

karşılamalarına, bilgilerini arttırıp becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak eğitim programları, kurs, seminer, 

çalıştay, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek; internet imkanlarından yararlanarak her yaşa ve çeşitli ilgi 

gruplarına yönelik elektronik eğitim programları hazırlayıp sunmak, Merkezce düzenlenen programlara katılanlara 

Üniversitenin yetkili organlarınca belirlenen usul ve esaslara göre belge vermek. 

c) Merkezin amaçlarıyla uyumlu konularda danışmanlık ve proje hizmetleri vermek, fiziki ve sanal ortamda 

yayınlar yapmak. 

ç) Dil seviyelerini ölçüp belgelendirmek. 

d) Gerektiğinde Merkezin faaliyet alanlarında Rektörlüğün onayını alarak kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, 

sivil toplum örgütleri veya uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar yapmak. 

e) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer 

faaliyetleri gerçekleştirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 
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Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları veya Üniversite dışından en az 

lisans mezunu kişiler arasından iki yıl için görevlendirilir. Aynı nitelikleri taşıyan bir kişi Müdürün önerisi üzerine 

Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi 

sona erer. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür geçici olarak görevinden ayrılması halinde 

yerine Müdür yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak bildirir. 

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarının ilgili mevzuat hükümlerine göre ve düzenli olarak yürütülmesinden, 

geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık yapmak. 

c) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet plan ve programı ile muhammen bütçesini 

hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak, 

yıl içinde Merkezin faaliyet, plan, program ve bütçesinde yapılacak değişiklikleri aynı usulle yapmak. 

ç) Merkezin her yıl özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen şeklini Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcısı ve Üniversitenin devamlı statüdeki öğretim 

elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Yönetim 

Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye 

yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan 

gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yıllık faaliyet, plan ve programı ile 

muhammen bütçesini karara bağlamak. 

b) Yıl içinde faaliyet, plan, program ve bütçesinde önemli değişiklik yapılması gerektiğinde Müdür tarafından 

yapılan önerileri karara bağlamak. 

c) Yıl içinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelişmeleri değerlendirerek verimlilik düzeyini arttırıcı önerilerde 

bulunmak. 

ç) Merkez bünyesinde birimler veya çalışma grupları oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunmak ve 

uygun görülmesi halinde bunlar arasında gerekli koordinasyonun sağlanması konusunda kararlar almak. 

d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkezin her yılın özel bütçe dönemine ait yılsonu faaliyet raporunu karara 

bağlamak. 
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e) Eğitim programları sonunda verilecek belgelere ilişkin esasları Senatoya önermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan, 

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

4 Aralık 2016 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29908 

YÖNETMELİK 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden: 

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 20/1/2014 tarihli ve 28888 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Merkez (TÜRÖMER): İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

20/1/2014 28888 
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İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ 
 

6 Mart 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27866 

YÖNETMELİK 

İstanbul Aydın Üniversitesinden: 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Aydın 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Başkan: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez (TÖMER): İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

e) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini, 

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 
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h)  Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni 

kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk 

topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette 

bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek, 

b) Türk dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar 

yapmak, 

c) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak, 

ç) Türk dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunda toplantılar 

düzenlemek, 

d) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek, 

e) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek, 

f) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, 

g) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunları konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek, 

ğ) Türk dilinin öğretilmesi çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini 

sağlamak, 

h) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın-yayın organları ile işbirliği yapmak, 

ı) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna 

göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek, 

i) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek, Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji veya Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin 

Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek, 

j) Talepleri halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri 

arasından, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür Başkanın onayı ile 

yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün görüşü doğrultusunda; kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı 

ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç 

yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet, kesintisiz 

altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi 

sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak, 

c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri bir çalışma takvimine bağlı olarak planlamak, 

koordine etmek, ilgililere görev vermek ve gerekli denetimleri yapmak, 

ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlayarak Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazırlamak, 

hazırladığı raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün görüşü doğrultusunda, Üniversitenin tam zamanlı ve alanla ilgili 

öğretim elemanları arasından Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile görevlendirilen, Müdür dahil, beş kişiden oluşur. 

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görev süresinin 

bitiminden önce ayrılan ya da kesintisiz altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, proje, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile 

bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. 

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 
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Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak; ihtiyaçlar 

doğrultusunda geliştirmek, Rektörlük kanalıyla Başkanlığa sunmak ve onaylananları yürütmek, 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak, 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, proje, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek, 

d) Ders, kurs, staj, sertifika, proje ve benzeri hususlarla ilgili ön araştırmalar yapmak, 

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve 

usullerini tespit etmek, 

f) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak. 

Danışma kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip 

Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün 

görüşü doğrultusunda Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile üç yıllığına görevlendirilen en fazla beş kişiden oluşur. 

Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi 

tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü 

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, 

b) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak, 

c) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin faaliyetleri ile ilgili 

değerlendirmeler yapmak ve tavsiye niteliğinde öneriler sunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektörün teklifi ve Başkanın onayı ile görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 
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Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 Yürürlük 

 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 
 

30 Nisan 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30053 

YÖNETMELİK 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: 

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (YÜTÖM): İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini, 

d) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelen yabancı 

uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim 

elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon 

ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje 

faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını 

sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Bir dünya dili olan Türkçeyi yabancılara öğretmek, 

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç 

doğrultusunda yayın faaliyetinde bulunmak, kurs ve seminerler düzenlemek, 

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar 

hazırlamak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi gezileri düzenlemek, 

ç)  Türkçenin öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, programlar hazırlamak; Merkezin amaçları doğrultusunda 

ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim 

ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve yürütmek, 

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak, 

e) Kamuya ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz 

danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek, 

f) Üniversitenin Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yabancı Diller Bölümü ve Sürekli Eğitim Uygulama ve 

Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, 

konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, 

g) Üniversitenin ilgili lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerini, Türkçenin yabancılara 

öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, 

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

h) Merkez amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma 

sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak, 

ı) Kamuoyunu bilgilendirici (kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak gibi) tanıtım faaliyetlerinde 

bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak, 

i) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv 

merkezi oluşturmak, 

j) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Proje Grupları 
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Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle 

görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim 

elemanları arasından bir kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple 

Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren 

Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu 

sağlamak, 

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, 

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

ilişkilerini yürütmek, 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını 

sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına 

sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre sunmak, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak 

görevlendirmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları 

arasından, Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilen üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden 

ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu en az salt 
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çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve 

değerlendirmek, 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve 

proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak. 

Çalışma ve proje grupları 

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile 

çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı 

Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görevlendirme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti bu yetkisini Rektöre veya 

Müdüre devredebilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 15 – (1) 23/5/2016 tarihli ve 29720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ  

 

6 Aralık 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28843 
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YÖNETMELİK 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: 

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesine bağlı olarak kurulan İzmir Kâtip 

Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim: Merkezin birimlerini, 

b) Birim başkanı: Merkezin birimlerinin başkanlarını, 

c) Merkez (Çelebi-TÖMER): İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili 

mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturmak. 

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe öğretimi konusunda 

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Türkçe öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan çalışmaları 

desteklemek ve teşvik etmek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik 

amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. 

d) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayınlamak, dil laboratuvarları oluşturmak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki Üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Dilbilim ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik 

uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında 

başarılı olabilmeleri için, onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek, Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına 

yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için, onlara Türk dilini öğretmek. 

h) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına Türkçeyi öğretmek. 

ı) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak. 

i) Dil sınavları düzenlemek. 

j) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar 

açmak. 

k) Türkçe öğretiminin yaygınlaşması ve kolaylaşması için uzaktan eğitim ve uzaktan sınav yapmak. 

l) Bu Yönetmelik hükümlerine göre diğer faaliyetleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları, Birimler ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 
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Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan 

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, 

Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı 

birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak. 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim 

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür yardımcıları, birim başkanları ile Merkezin 

faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl 

için görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak. 

c) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili 

esaslarını kararlaştırmak. 

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek. 

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek. 

e) Merkeze bağlı birimler oluşturulması, kapatılması ve bunların çalışmalarına ilişkin esasları belirlemek, bu 

konuda Rektörlüğe öneride bulunulmasına karar vermek. 
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f) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esaslarını belirlemek. 

g) Müdür tarafından Merkezin yönetimi ile ilgili getirilen konuları değerlendirerek karara bağlamak. 

Birimler 

MADDE 11 – (1) Merkezde Türkçe öğretimi, öğrenci sayısına göre oluşturulan birimlerce yürütülür. 

(2) Birim başkanı, Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasından Müdürce önerilir ve Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim başkanı yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Birimler; 

a) Birimleriyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

b) Birimleriyle ilgili bilimsel çalışmaları izlemek, öğretim elemanlarını bilimsel çalışmalar konusunda 

yönlendirmek, görevlendirmek, 

c) Sınav sorularının hazırlanması, ölçme değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, 

uygulamaları denetlemek, 

ç) Diğer birimler ile ortak çalışmalar yürütmek, 

d) Hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek, 

e) Öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, yeni göreve başlayacak öğretim 

elemanlarının staj programını düzenlemek, 

f) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve Yönetim Kuruluna rapor sunmak 

görevlerini yürütür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 12 – (1) Merkezde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik 

çerçevesinde; ders vermek, ders ve test kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel 

faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevler yerine 

getirilmek üzere öğretim elemanları görevlendirilebilir. 

Koordinatör 

MADDE 13 – (1) Merkezde idari konularda görev yapmak üzere Müdür tarafından bir idari koordinatör 

görevlendirilir. İdari koordinatör; idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün 

sağlanması ve sonuçlarının alınması amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir, Yönetim Kuruluna 

raportörlük yapar. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 
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Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
 

21 Aralık 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30277 

YÖNETMELİK 

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden: 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin (İMÜTÖM) amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (İMÜTÖM): İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları 
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Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak. 

b) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel ve 

sanatsal etkinliklerde bulunmak. 

c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek uluslararası öğrencilere Türkçe öğretmek. 

ç) Yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini 

sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 

işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli 

etkinliklerle paylaşılmasını sağlamak. 

d) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere ders araç ve gereçleri hazırlamak, geliştirmek. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Türkiye Türkçesini bir dünya dili olarak yabancılara, Türksoylulara, yurt dışında yaşayan Türklerin çocuklarına 

öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler 

oluşturmak. 

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç doğrultusunda 

yüz yüze veya uzaktan eğitim yoluyla kurs, sertifika programları ve seminerler düzenlemek. 

c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

ç) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

d) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve 

yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek. 

e) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama ve araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim 

programları düzenlemek. 

f) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile 

ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

g) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin 

yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak. 

ğ) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim yoluyla Türkiye 

Türkçesini öğretmek. 

h) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil 

bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, 

staj yaptırmak, yeterlik sertifikası vermek. 
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ı) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak. 

i) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje grupları oluşturmak. 

j) Türk dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak. 

k) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak. 

l) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak. 

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını 

sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

n) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada bıraktığı 

eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek. 

o) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal 

ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

ö) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak. 

p) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna göre 

öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek. 

r) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek. 

s) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları 

sertifika ile belgelemek. 

ş) Türkçenin öğretimine ilişkin eğitim faaliyetlerinde bulunmak/destek olmak üzere yurt dışında temsilcilik 

açmak/temsilcilikler vermek. 

t) Yurt içindeki ve yurt dışındaki özel veya resmi/yarı resmi kuruluşlar tarafından verilmekte olan Türkçe derslerinin 

niteliğine ilişkin akreditasyon çalışmalarını yürütmek. 

u) Yurt içinde veya yurt dışında resmi ya da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin sertifika/kur 

sınavlarını yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları, Görevleri ve Çalışma Birimleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü. 

b) Yönetim Kurulu. 

Merkez müdürü 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi veya Yabancı Diller bölümlerinden 
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Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 

üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve aynı usul ile görevden 

alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri/öğretim 

görevlileri veya okutmanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Merkez Müdürünün görevde 

olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâlet eder. Herhangi 

bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi 

sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu 

sağlamak, 

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek ve toplantı gündemini 

hazırlamak, toplantıları yönetmek, 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak, 

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü 

alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

ilişkilerini yürütmek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için Rektörlüğe 

teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak 

görevlendirmek, 

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından müdürün 

önerdiği sekiz öğretim üyesi arasından Rektör tarafından görevlendirilen 4 üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim 

Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye 

görevlendirilebilir. 

(3) Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak. 

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları 
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tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek. 

c) Merkez müdürünün hazırladığı bir sonraki döneme ait çalışma programını görüşmek. 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve 

proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak. 

d) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme koşullarını 

Üniversite Senatosuna önermek. 

e) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak. 

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve 

protokollerini hazırlamak. 

ğ) Gerektiğinde okutman kadrosuna yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri yürütmek ya da yürütülmesine ilişkin iş ve 

işlemleri yapmak. 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları 

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile 

çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda 

personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 

görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Demirbaş ve araç-gereçler 

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, araç-gereç, donanım ve demirbaşlar Merkezin 

kullanımına tahsis edilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez 

Müdürüne devredebilir. 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite 

Senatosu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
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MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 

 

16 Ekim 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30212 

YÖNETMELİK 

Kafkas Üniversitesinden: 

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kafkas Üniversitesine bağlı olarak kurulan Kafkas Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim 

organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (KAFKAS TÖMER): Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü, 

c) Yönetim Kurulu: Kafkas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu, 

ç) Rektör: Kafkas Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Kafkas Üniversitesini, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarının vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer öğrenmek isteyenlere Türkiye Türkçesini 
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hedef dil olarak öğretmektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve 

yurt dışında şubeler açmak. 

b) Sertifikaya dayalı Türkçe dil yeterliklerini geliştirici hazırlık kursları düzenlemek. 

c) Türkçe düzey belirleme sınavları düzenlemek; bu sınavlar sonucunda Türkçeyi kullanım yeterlikleri belirlenen 

kişiler için dil yeterliğine uygun belgeler düzenlemek. 

ç) Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılan uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları 

ve sivil toplum kuruluşları ile Türkiye Türkçesi öğretimi konusunda çalışmalar yapmak; uygulama, araştırma ve yayın 

faaliyetlerinde bulunmak. 

d) Kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi hedef dil olarak öğretmek ve Türk 

kültürüne farkındalık kazandırmak üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hazırlayıcı eğitim 

kursları açmak. 

e) Hedef dil olarak Türkçe öğretim yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak. 

f) Türkçenin hedef dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlamak, bu konu ile ilgili olarak yurt 

içinde ve yurt dışında çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

g) Türkçeyi öğretmeye, Türk kültür ve medeniyetini tanıtmaya yönelik kitap, dergi, bülten, rapor ve broşür 

yayınlamak, projeler hazırlamak, filmler ve kasetler hazırlamak. 

ğ) Türkiye’deki ve yurt dışındaki üniversitelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri 

ve Edebiyatları, Türkoloji, Dilbilim, Halk Bilimi, Sınıf Öğretmenliği programlarında öğrenim gören öğrencilere dönük 

uygulama programları düzenlemek ve bu öğrencilere staj yaptırmak; gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar 

vermek. 

h) Türkçeyi daha etkili şekilde öğretebilmek, Türk kültür ve medeniyetini tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt 

dışında geziler düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalar 
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yapan Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Rektör tarafından atanır. 

Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâletin altı aydan fazla 

sürmesi durumunda yeni Müdür atama yoluna gidilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona 

erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Merkezin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak. 

ç) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini, gözetim ve denetimini sağlamak. 

d) Merkezde yürütülen çalışmalara dönük görevlendirmeleri yapmak. 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak. 

f) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile birlikte Rektörlüğe bildirmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili 

çalışmalar yapan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl 

süreyle görevlendirilen iki üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle 

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Merkezin eğitim, öğretim, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar Yönetim Kurulunca 

kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar 

toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkeze ilişkin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanması için Rektöre sunmak. 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip 

karara bağlamak. 

ç) Gerekli hâllerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek. 

d) Merkeze bağlı şubelerin kuruluşu ve işleyişi hakkındaki ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun 

onayına sunmak. 

e) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride 

bulunulmasına karar vermek. 
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f) Merkezde görevlendirilecek elemanların tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve 

Rektörlük makamına önerilmesine karar vermek. 

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve 

usullerini tespit etmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Öğretim elemanları 

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları, bu Yönetmelik çerçevesinde, eğitim ve öğretim, 

uygulama ve araştırma, yayın ve danışmanlık, plan ve program hizmetlerini yürütmek; ders vermek, ders ve test 

kitapları ile sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ ve internet 

sayfasının tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. 

İdari koordinatör 

MADDE 13 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatör, idari 

hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması, işlerin takip ve kontrolünün sağlanması, kurum içi ve kurum dışı 

yazışmaların yürütülmesi amacıyla Müdür tarafından verilen görevleri yürütmekle, Yönetim Kurulunda oy hakkı 

olmaksızın raportörlük yapmakla görevlidir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 

üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını Müdüre 

devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kafkas Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 
 

21 Eylül 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29126 

YÖNETMELİK 

Karabük Üniversitesinden: 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (KBÜ-TÖMER): Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Karabük Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak 

üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar 

yapmak, 

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, yabancı dil 

öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek; bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt 

dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve 

Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, teşvik etmek; yapılan 

araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, 

d) Yabancılara Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak 

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, 

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak, 

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt 

dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak, 

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk dili, dil 

bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını 

hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle 

işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak, 

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, 

ı) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan Türkçe öğretim kursları 

düzenlemek, 

i) Yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla 

çalışmalar yapmak, 

j) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim 

elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar 

oluşturmak, 

k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek, 

l) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak, Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, videokaseti, 

bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak, 

m) İlk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel 

destekli kurslar açmak, 

n) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası 
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projelere ortaklık etmek, 

o) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak 

amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek; konuşma, okuma 

ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür ve müdür yardımcıları, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Sekreter. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından 

görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

Müdürün ve müdür yardımcılarının görevleri 

MADDE 8 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak, 

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak, 

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek, 

d) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun 

görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak, 

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

(2) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en çok iki müdür yardımcısı atayabilir. Müdür 

yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda, 

müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona 

erer. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve üniversite bünyesinde dil eğitimi ve öğretimi 

veren birimlerden belirlenen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, 

Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar 

görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin 

yerine yeni üye görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 
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Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanmak, 

b) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

c) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak, 

ç) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek, 

d) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

Merkez Sekreteri 

MADDE 11 – (1) Merkez Sekreteri Rektör tarafından görevlendirilir. 

Merkez Sekreterinin görevleri 

MADDE 12 – (1) Merkez sekreterinin görevleri şunlardır: 

a) Merkezin idari işlerini yürütmek, 

b) Oy hakkı olmaksızın Merkez Yönetim Kurulunda raportörlük yapmak, 

c) Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak, 

ç) Merkez Müdürlüğünce verilen diğer görevleri yapmaktır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Dil kursları 

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, 

düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin 

hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve 

uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi ve öğretim elemanlarının eğitimi ve 

kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Senato ve 
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Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.  
 

 

24 Temmuz 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29424 

YÖNETMELİK 

Karabük Üniversitesinden: 

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 21/9/2014 tarihli ve 29126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Müdür, merkezde görevli öğretim elemanları veya idari personel arasından en çok iki müdür yardımcısı atayabilir. 

Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, görev başında bulunmadığı 

zamanlarda, görevi müdür yardımcılarından birine vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür 

yardımcılarının da görevi sona erer.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
 

17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 

YÖNETMELİK 

Karadeniz Teknik Üniversitesinden: 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma 

esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birimler: Merkez bünyesindeki Uygulama ve Araştırma Birimlerini, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını, 

e) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü, 

f) Uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren tam zamanlı ve kadrolu 

personeli, 
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g) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini, 

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine ilişkin öğrenme ve öğretme 

yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, materyal geliştirmek ve mevcut materyali temin etmek, dil 

öğrenimini sağlayacak ve destekleyecek disiplinler arası çalışmalar yapmak; Türk dilinin tarihte ve bugün 

konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda 

oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil 

münasebetlerine yönelik çalışma ve uygulamaları yürütmek ve desteklemektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

c) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yaparak bunların sonucuna göre 

dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik öğretim programları hazırlamak ve uygulamak, 

ç) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek; talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, bu amaçla gerektiğinde Sürekli Eğitim Merkezi ile de işbirliği yapmak, seminerler 

vermek ve bunları sertifika ile belgelemek, 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi 

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

e) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji, Türkiye ve Osmanlı Çalışmaları, Karşılaştırmalı Edebiyat ve 

Ortadoğu Araştırmaları bölümleri/enstitüleri öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı, Türk 

dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe öğretmenliği, dilbilim ve çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümü son sınıf 

öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, 

gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

f) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancı uyrukluların, Türkiye’ye dönüş yapan göçmenlerin, 

onların çocuklarının ve çalışma/evlilik gibi sebeplerle Türkiye’ye gelenlerin kültürel oryantasyonlarına ilişkin 

programlar hazırlamak ve uygulamak, etkinlikler düzenlemek, 

g) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak, 

ğ) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak, dil 

öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar 

yapmak, 

h) Türkçe öğretimini yurt dışında yaşayan üçüncü kuşak Türk gençleri için uzaktan eğitimle verecek 
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programlar düzenlemek; gerektiğinde Türk dili içerikli servis dersleri için uzaktan eğitim programları hazırlamak, 

ı) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis dersleri için uzaktan eğitim programları hazırlamak, 

i) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar ve 

öğretilmesi konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, konferanslar düzenlemek ve öneriler getirmek, 

j) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının sağlanması için basın yayın organları ve diğer eğitim kurumları ile 

işbirliği yapmak, 

k) Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle Türk dilinin öğretilmesi 

çalışmalarında Türk kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağlamak, 

l) Türkçe eğitimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

m) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek, Türk 

dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar ve kurslar düzenlemek, 

n) Türkiye’den yurtdışına eğitim-öğretim ve kültürel amaçlarla gidecek öğrenci, öğretim üyesi ve çeşitli sivil 

toplum kuruluşlarından veya gruplardan talepte bulunacak kişi veya gruplara, gidilecek ülke ile ilgili dil eğitimi 

vermek ve kültürel oryantasyon programları hazırlamak, 

o) Yabancı dil ve kültürlere ilişkin öğretim programları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili doktora 

unvanına sahip ya da pekiyi derecede en az iki yabancı dil bilen ve yüksek lisans yapmış Üniversitede görevli öğretim 

elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör 

gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse 

yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
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a) Merkezi temsil etmek, amaçlarına ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek, 

b) Merkez çalışmalarının amacına uygun, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilmesini, planlanmasını, 

yürütülmesini ve denetimini sağlamak, 

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 

ç) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yıllık çalışma programını uygulamak ve denetlemek, 

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü 

aldıktan sonra Rektöre sunmak, 

e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel, uzman, eğitici ve benzeri ihtiyacını belirlemek ve 

görevlendirmeleri yapmak, 

f) Danışma Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Merkeze bağlı Birimlerin açılması 

teklifini Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ile Üniversite öğretim üyeleri arasından 

Rektörün, Müdürün önerisi üzerine, görevlendireceği, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve en az 

yüksek lisans, tercihen doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilen dört 

kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. 

(2) Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, aynı yöntemle 

görevlendirilen bir üye önceki üyenin süresini tamamlar. 

(3) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır. Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın 

faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki önerilerini 

değerlendirip karara bağlamak, 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek, 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve 

usullerini tespit etmek, 

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak, 

f) Merkezde sunulan hizmetlerin uygulama esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak, 

g) Merkezde görev yapan personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, 

ğ) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili 
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kararları almak, 

h) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek ve karara bağlamak, bir 

sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek, 

ı) Merkezdeki araştırma ve projelerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları almak, 

i) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek, 

j) Danışma Kurulunun ya da Üniversite içinde herhangi bir Bölümün önerisiyle Merkeze bağlı olarak 

birimlerin açılmasına karar vermek. 

Danışma kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip 

Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün 

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en çok altı kişiden oluşur. 

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü 

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, 

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak, 

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 

 

19 Şubat 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27851 

YÖNETMELİK 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden: 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak kurulan 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Merkez Müdürü : Merkezin Müdürünü, 

c) Merkez Yönetim Kurulu : Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ç) Rektör : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerde özellikle Türk diliyle ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen 

dilbilimcilerle işbirliği yapmak, bu konudaki çalışmaların takip ve yayına dönüştürülme sürecini izlemek, 

b) Üniversite bünyesinde bulunan Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans ve lisansüstü düzeyde Türk dili ile 

ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,  

c) Türk dili üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları 

çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak, 

ç) Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma 

sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,  

d) Bölgede yetişen kültür, sanat, bilim ve devlet adamlarının hayatını, kişiliğini, çalışmalarını, eserlerini ve 

yaşadıkları sosyal ve kültürel ortamları incelemek, araştırmak ve tanıtmak, 

e) Türk dili ile ilgili yurt içi ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak 

bir arşiv-kütüphane oluşturmak, 

f) Türk dili ile ilgili yapılan araştırmaları Türkiye genelinde ve uluslararası ortamlarda tanıtmak, yurt içinde ve 

yurt dışında benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, 

kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, 

g) Türk dünyasının ortak dil mirasını belirleme, koruma ve yaşatma faaliyetleri çerçevesinde halkın 

bilgilendirilmesini sağlamak,  

ğ) Bölgenin tarihî dokusunda yer alan çeşitli dönemlere ait dil araştırmaları yapmak, 

h) Türk dili ile ilgili olarak belgesel, film, yarışma ve benzeri şekilde hazırlanacak her türlü bilimsel ve 

sanatsal çalışmaları desteklemek, 

ı) Merkezin amacına uygun olan diğer çalışmaları gerçekleştirmek. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez belirtilen amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a)  Türk dilinin zenginliğini meydana çıkarmak ve onun yeryüzü dilleri arasındaki değerini ortaya koyan 

çalışmalar yapmak, 

b) Türk dilinin tarihî zenginliklerini ortaya çıkaracak bilimsel araştırmalar yapmak, kaynak eserleri 

yayınlamak, 

c)  Türk dili üzerinde yapılacak çalışmalarla, Türk dilini çağdaş dünyanın gerekli kıldığı bütün kavramları 

karşılayabilecek, yüksek düzeyde bir bilim ve kültür dili durumuna getirmek, 

ç) Türk dili ile ilgili çeşitli etkinlikler yapmak, özellikle gençlerimize bir dil bilinci vermek, onların dile sahip 

çıkmalarını sağlamak, Türkçenin bir dünya dili olduğunu göstermek, 

d) Her yıl Karamanda düzenlenen Türk Dil bayramında etkin rol almak, 

e) Araştırma alanlarıyla ilgili konularda çeşitli düzeylerde kurs, konferans, seminer, kongre, panel, bilgi şöleni, 
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sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, bu konuda yapılan etkinliklere destek olmak, 

f) Türk ağız, şive ve lehçelerinin mevcut durumları hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak, 

g) Başta Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu olmak üzere Türk dili konusunda faaliyet yürüten diğer 

merkez ve enstitülerle işbirliği yapmak ve imkanlar dahilinde ortak projeler yürütmek, 

ğ) Bölgede bulunan belediye, okul, dernek ve benzeri kurumlarla işbirliğine giderek bireylerde Türk dili 

sevgisi ve bilinci oluşturmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü, 

b) Merkez Yönetim Kurulu. 

Merkez müdürü ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü kendisine 

yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının 

görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcısı 

kendisine vekalet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Merkez Müdürü 

görevlendirilir. 

(2) Merkez Müdürü; faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı 

birinci derecede sorumludur.  

Merkez yönetim kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ile Merkez Müdürünün 

önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilecek üç üye olmak üzere 

toplam altı kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup, süresi biten üyeler yeniden 

görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri Rektör 

tarafından görevlendirilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır. Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü tarafından 

sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak, diğer çalışmalarda merkez müdürüne yardımcı olmakla görevlidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi 

MADDE 10 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektör 

yardımcılarına ya da Merkez Müdürüne devredebilir.  



 206 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Merkez Müdürünün önerisi üzerine, 

2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.  

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 12 – (1) Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

 

  

24 Temmuz 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30133 

YÖNETMELİK 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden: 

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 
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MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini 

(KARDİL), 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyetleri şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak 

amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak. 

b) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin 

öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, inceleme, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Türkçe ve yabancı dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, yapılmakta olan 

çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek. 

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik 

amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. 

d) Türkçe’nin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk 

Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil 

Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama 

programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Üniversitenin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bunlara bağlı bölüm veya programlarda okuyan 

önlisans ve lisans öğrencilerinin ortak zorunlu Türk dili dersleri ile ilgili uygulamalarını düzenlemek. 

ğ) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 
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karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

h) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının içinde yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında 

başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek, Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına 

yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri için onlara Türk dilini öğretmek. 

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına Türkçe’yi öğretmek. 

i) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak. 

j) Dil sınavları düzenlemek. 

k) İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar 

açmak. 

l) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yaparak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 

seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları 

düzenlemek. 

m) Karamanoğlu Mehmet Bey’i anma ve Türk Dil Bayramı etkinliklerine destek olmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7  – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör 

tarafından en az üç yıl için görevlendirilir.  Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün altı aydan daha fazla kesintisiz olarak görevi başında bulunamayacağı durumlarda Rektör 

tarafından yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. 

(3) Müdürün önerisi üzerine Üniversitede görevli tam zamanlı öğretim elemanlarından biri Rektör tarafından 

Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdüre, Müdür 

Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi faaliyet alanları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek, olağan ya da olağanüstü olarak toplantıya çağırmak ve 

başkanlık etmek. 
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c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul edilen 

şekliyle Rektörün onayına sunmak. 

d) Akademik yılsonunda Merkezin geçmiş yıl faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kuruluna ve kabul 

edilen şekliyle Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9– (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin çalışma alanıyla 

ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi 

kişiden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi 

bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye 

görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu 

salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkeze bağlı her türlü projenin yürütülmesini denetlemek, gelişme ve kesin raporlarını incelemek ve 

onaylamak. 

b) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacıyla ilgili kararlar alıp Rektörün onayına 

sunmak. 

c) Merkez bünyesinde birimlerin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve 

birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak. 

ç) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine 

veya Müdüre devredebilir. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
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MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
 

18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28357 

YÖNETMELİK 

KTO Karatay Üniversitesinden: 

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (TÖMER): KTO Karatay Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini, 

d) Rektör: KTO Karatay Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: KTO Karatay Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 



 212 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek 

yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek 

öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal 

ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi 

birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki 

faaliyetlerde bulunur: 

a) Türkçeyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek, 

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç 

doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek, 

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili 

raporlar hazırlamak, 

ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde 

bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya 

sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, 

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; 

ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak, 

e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da 

ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek, 

f) Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğü  ve KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, 

seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, 

g) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

ğ) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, 

yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak, 

h) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak, 

ı) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, 

i) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak, 

j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma 

birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, 

k) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan 



 213 

yararlanmak, 

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri, 

Çalışma ve Proje Grupları 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektörün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından,  Merkezin faaliyet alanlarıyla 

ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar 

görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim 

üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün 

görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet 

eder. Her hangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona 

erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini 

ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, 

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını 

sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe 

taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin 

uygulanmasını sağlamak ve izlemek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için 

Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu 
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olarak görevlendirmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, Fakülte Dekanları, Müdür ile Rektör tarafından üç yıl için 

görevlendirilen iki üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri 

bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları 

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve 

Mütevelli Heyetin onayına sunmak, 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak. 

Danışma kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında 

çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün teklifi 

üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 

üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi 

üzerine yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar 

çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna 

sunmaktır. 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları 

MADDE 14 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi 

ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda 

personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli 
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Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini KTO Karatay Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 
 

8 Ağustos 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28378 

YÖNETMELİK 

Kastamonu Üniversitesinden: 

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (TÖMER): Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Kastamonu Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Kastamonu Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak 

üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açıp çalışmalar 

yapmak, 

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yapmak, yabancı dil 

öğretiminde çağdaş yöntem ve teknikleri inceleyip programlar geliştirmek; bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve 

yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve 

Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmaları desteklemek, teşvik etmek; yapılan 

araştırmaları duyurmak veya paylaşmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, 

d) Yabancılara Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü eksiksiz ve doğru tanıtmak 

amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, 

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak, 

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurtiçinde ve 

yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak, 

g) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk dili, dil 

bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını 

hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği 

yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak, 

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hâle getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları desteklemek, 

ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla 

çalışmalar yapmak, 

i) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim 

elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar 

oluşturmak, 

j) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil kursları ve dil sınavları düzenlemek, 

k) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli 

kurslar açmak, 

l) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası 

projelere ortaklık etmek, 

m) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak 

amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrenci kulüplerinin kurulmasını desteklemek; konuşma, okuma 

ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür ve müdür yardımcıları, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından 

görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi 

başında altı aydan fazla bulunmadığı hallerde Rektör, yeni bir Müdür görevlendirir. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek, 

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek, 

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek, toplantıları yönetmek, 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak, 

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

(3) Müdürün, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından teklif edeceği dört adaydan ikisi Rektör 

tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili çalışmalarda Müdüre yardımcı 

olurlar. Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda, müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi 

sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Yönetim kurulu ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında 

faaliyet gösteren dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi 

üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi 

bitmeden görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye 

görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Üç ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanmak, 

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek, 

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek, 

ç) Proje konularını tespit etmek, 
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d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını 

görevlendirmek, 

e) Merkeze bağlı bu birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip karara bağlamak, 

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak, 

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak, 

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkeze bağlı yeni şubelerin açılması, gerekli görüldüğünde 

mevcut şubelerin kapatılması ve bu şubelerde çalışacak idari ve akademik personelin görevlendirilmesi konularında 

karar almak, 

h) Merkezde ve bağlı şubelerde her türlü öğrenci işlerini yürütecek, sınav sonuçlarını ilan edecek, öğrenci 

işleri birimlerini oluşturmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Dil kursları 

MADDE 9 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, 

düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin 

hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve 

uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması 

gibi eğitimsel konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 10 – (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleriyle Üniversite 

Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kastamonu Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 
 

19 Şubat 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27498 

YÖNETMELİK 

 Maltepe Üniversitesinden: 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin esas ve usulleri 

düzenlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Merkez: Maltepe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

 b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

 c) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü, 

 ç) Üniversite: Maltepe Üniversitesini, 

 d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları 
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 Merkezin amaçları 

 MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır;  

 a) Türk dilinin bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini 

geliştirerek bunları uygulamak,  

 b) Türk halklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, kültür, tarih ve edebiyat gibi alanlardaki 

eserlerini incelemek, 

 c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, dilsel, 

kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak. 

 Merkezin çalışma alanları 

 MADDE 6 – (1) Merkezin çalışma alanları şunlardır; 

 a) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş Türk dilleri ve lehçeleri üzerinde araştırmalar yapmak, projeler 

üretmek, 

 b) Türk dillerinin konuşulduğu ülkelerde bulunan benzer merkezlerle işbirliği yaparak ortak çalışmalar 

gerçekleştirmek, 

 c) Türkiye Türkçesinin öğretimi ile ilgili bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamaya 

koymak, 

 ç) Gerektiğinde Üniversitedeki Türk dili içerikli servis derslerinin yürütülmesine katkıda bulunmak, 

 d) Türkçenin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye, daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek, 

 e) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, bugün ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve çözüm önerileri oluşturmak, 

 f) Türkçenin öğretilmesi sırasında Türk kültür, toplum ve sanat yaşamını da tanıtmak, 

 g) Türkçenin doğru ve etkili kullanımını sağlamak üzere basın-yayın organları, ilgili resmi kuruluşlar ve sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, 

 ğ) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere düzey (seviye) belirleme sınavları yapmak ve bunların 

sonucuna göre öğretim programları düzenlemek,  

 h) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek, bu programlara uygun dersler/kurslar açmak ve bu kursları bitirenlere sertifika, başarı belgesi gibi 

belgeler vermek,  

 ı) İstekleri halinde, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşların personeline iletişim teknikleri, sözlü ve yazılı 

anlatım, yazışma teknikleri, yaratıcı yazarlık gibi konularda tamamlayıcı kurslar ve seminerler düzenlemek ve bunlara 

katılanlara sertifika vermek, 

 i) Merkezde, amaçları doğrultusunda bir kitaplık ve arşiv oluşturup hizmete sunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 
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 Merkezin yönetim organları 

 MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

 a) Müdür ve Müdür Yardımcısı, 

 b) Yönetim Kurulu. 

 Müdür ve müdür yardımcısı 

 MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili araştırmaları bulunan Üniversite öğretim 

elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için seçilip görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. 

 (2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili, 

Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak 

görevlendirilir.  

 (3) Müdür herhangi bir nedenle görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet 

altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi 

sona erer. 

 Müdürün görevleri 

 MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, 

Merkezin tüm etkinliklerinin Yönetim Kuruluyla birlikte hazırlanmasından, gözetim ve denetiminden ve bu konularda 

gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.  

 (2) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır;  

 a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,  

 b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,  

 c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi/çalışmaları hakkındaki 

raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

 Yönetim kurulu 

 MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine 

Rektör tarafından Merkezin çalışma alanı ile ilgili yazı ve kitapları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından 

üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle 

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

 (2) Yönetim Kurulu; ayda en az bir kez, Müdürün çağrısı üzerine, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy 

çokluğu ile alınır.  

 Yönetim kurulunun görevleri 

 MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

 b) Merkezde yapılacak çalışmalara ilişkin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere 
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Rektöre sunmak,  

 c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak, 

 ç) Gerektiğinde, Merkezin etkinlikleriyle ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek, 

 d) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki resmi ve özel kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel esas ve 

usullerini belirlemek, 

 e) Müdürün, Merkezin yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili önerilerini değerlendirerek karara bağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Personel ihtiyacı  

 MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.  

 Yürürlük 

 MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 

 

18 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28357 

YÖNETMELİK 

Kırıkkale Üniversitesinden: 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma 

şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (KIRIKKALE-TÖMER): Kırıkkale Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek 

yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye’den yurt dışına gidecek 

öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal 

ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler hazırlamak ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal 

ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır. 



 225 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için 

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Türkçeyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla ilgili 

mevzuat hükümlerine uygun olarak birimler oluşturmak, 

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç 

doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek, 

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili 

raporlar hazırlamak, 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretimi alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla 

işbirliğinde bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal 

ve uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya 

sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, 

d) Türkçenin yaygınlaştırılması amacıyla ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve 

yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak 

veya bu tür projelere katkıda bulunmak, 

e) Üniversitenin ilgili birimleri ve uygulama ve araştırma merkezleriyle işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, 

ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız 

eğitim programları düzenlemek, 

f) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencileri, Türkçenin 

yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, 

g) Yabancılara Türkçe öğretiminin gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, 

yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak, 

ğ) Türkiye’ye gelme imkânı bulunmayan, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere internet üzerinden uzaktan 

eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesini öğretmek, 

h) Kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek, Türkçeyi öğreten ve 

Türkiye’yi tanıtan film ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, raporlar yayınlamak, 

ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin yabancı dil 

bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, 

staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek, 

i) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv birimi oluşturmak, 

j) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma 

birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, 

k) Talep halinde özel veya resmi kurum ve kuruluşların personeline sözlü ve yazılı anlatım kursları 

düzenlemek, 

l) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,  
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Çalışma ve Proje Grupları 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından, tercihen Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri 

arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün önerisi 

üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi 

Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı 

durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple 

Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren 

Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini 

ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek, 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, 

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak; 

Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma 

programının uygulanmasını sağlamak ve izlemek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için 

Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu 

olarak görevlendirmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin ilgili bölümlerindeki öğretim elemanları arasından, 

Müdürün önerisi üzerine, Rektör tarafından görevlendirilen dört üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri 

bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt 
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çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları 

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programını görüşmek, 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre önerilerde bulunmak. 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları 

MADDE 11 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi 

ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda 

personel, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite 

Senatosunun ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
 

10 Ağustos 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29084 

YÖNETMELİK 
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde kurulan, Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim 

organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Üniversite Senatosunu, 

e) Üniversite: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı 

çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân 

sağlamak, Türk kültürünü bütün yönleriyle tanıtmak,  ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği 

ve koordinasyon görevini yürütmek; gerektiğinde Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörün onayı ile tüm yabancı dillerde 
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(İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca, Rusça vb.) farklı seviyelerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik 

etmek ve danışmanlık hizmeti vermektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak 

kongre, sempozyum, panel, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmî kuruluşlardan gelecek 

istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları 

desteklemek ve yürütmek. 

b) Yabancılara Türkçe öğretiminin faaliyet alanlarına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak. 

c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak. 

ç) Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere yönelik seviye belirleme sınavlarını yapmak. 

d) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli 

kurslar açmak. 

e) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek amacıyla 

çalışmalar yapmak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türkçe 

Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı ve Dil Bilim Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye 

yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar 

vermek. 

g) Talep gelmesi halinde her seviyede (ilkokul, ortaokul, lise ve akademik vb.) farklı dillerde kurslar açarak 

(İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca, Rusça vb.) eğitim-öğretim faaliyetlerine katkı sunmak. 

ğ) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim 

yapmalarını sağlamak, kendilerine bu konuda yardımcı olmak. 

h) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, 

sanatsal ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak. 

ı) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektör personelinin eğitimi için, kurs, seminer, konferans, 

kongre, sempozyum, panel, bilimsel toplantı ve benzeri faaliyetler düzenlemek. 

i) Yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar 

düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, 

bunlarda yer almak ve desteklemek. 

j) Diğer Türk cumhuriyetleri ile ortak projeler düzenlemek. 

k) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
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MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşur. 

Müdür, müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından 

Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanıyla ilgili üniversitede görevli öğretim 

elemanlarından, Müdürün teklif ettiği ve Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Müdürün 

bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür 

yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek. 

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak 

yürütmek. 

ç) Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, 

toplantıları yönetmek. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her eğitim-öğretim yılı sonunda hazırlayarak Rektörün onayına sunmak. 

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

f) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile rektörlüğe bildirmek. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve üniversitede Merkezin 

çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi  üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim 

elemanı olmak üzere en az yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri 

aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden, herhangi bir nedenle 

görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim 

Kurulu Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanmak. 

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek. 

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek. 

ç) Proje konularını tespit etmek. 

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını 

görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak. 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak. 
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f) Danışma Kurulu üyelerini seçmek. 

g) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak şube açılması, kapatılması ve şubelerde uygulanacak ücretlerle 

ilgili önerilerde bulunmak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile 

Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip üniversite öğretim 

elemanları ve gerekli görüldüğünde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen en fazla dört kişi 

olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak 

toplanır. Müdür gerekli görmesi halinde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantılarda salt 

çoğunluk koşulu aranmaz. 

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak. 

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, 

amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile  karşılanır. 

Demirbaş, alet, ekipman 

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile senato ve 

üniversite yönetim kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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MERSİN ÜNİVERSİTESİ 
 

24 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28094 

YÖNETMELİK 

Mersin Üniversitesinden: 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mersin Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu 

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birimler: Merkez bünyesinde kurulacak Uygulama ve Araştırma Birimlerini, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez: Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Mersin Üniversitesi Senatosunu, 

g) Uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren tam zamanlı ve kadrolu 

personeli, 
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ğ) Üniversite: Mersin Üniversitesini, 

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, ana dili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine yöntem ve 

teknikler uygulamak ve geliştirmek; sözlükbilim, çocuk yazını, Türkçe eğitimi programları çerçevesinde Türkçenin 

eğitimi-öğretimi ile ilgili uygulama ve araştırmalar yapmak, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili projeler üretmek ve bunları 

yayın organları aracılığıyla paylaşmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

c) Çocuk yazını üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

ç) Sözlükbilim üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

d) Türkçe eğitimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

e) Araştırma alanları ile bunlarla ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, 

seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak, 

f) Uygulama ve araştırmalarının sonuçlarını yayın organları aracılığıyla duyurmak, 

g) Çalışma faaliyetleri kapsamına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla amaçlar 

doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve 

yürütmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 
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MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili en az 

doktora unvanına sahip Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür 

Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse 

yeni müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek ve amaçları ile ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmek, 

b) Merkez çalışmalarının amacına uygun, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilmesini, planlanmasını, 

yürütülmesini ve denetimini sağlamak, 

c) Yurt içi ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve benzeri resmi ve özel sektör kurum ve 

kuruluşlarıyla ve/veya özel kişilerle işbirliği yapmak, müstakil ve ortak projeler üretmek, 

ç) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yıllık çalışma programını uygulamak ve denetlemek, 

d) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma 

programı ile birlikte Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak, 

e) Merkezin akademik, idari ve teknik personel, uzman, eğitici ve benzeri ihtiyacını belirlemek ve 

görevlendirmeleri ile ilgili Rektörlüğe teklifte bulunmak, 

f) Danışma Kurulunun önerisi ve Yürütme Kurulunun kararı doğrultusunda Merkeze bağlı Birimlerin açılması 

teklifini Rektörün onayına sunmak. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Üniversite öğretim üyeleri arasından 

Müdürün önereceği ve Rektörün görevlendireceği üç kişi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, bu 

üyenin yerine seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. 

(3) Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, üye tam sayısının 

salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır ve Rektörün onayı ile uygulamaya 

konulur. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda 

kararlar almak, 

b) Merkezde sunulan hizmetlerin uygulama esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak, 

c) Merkezde görev yapan personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, 
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ç) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili 

kararları almak, 

d) Müdürün her yıl sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek ve karara bağlamak, 

bir sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek, 

e) Merkezdeki araştırma ve projelerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları almak, 

f) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik bilimsel stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek, 

g) Danışma Kurulunun ya da Üniversite içinde herhangi bir bölümün önerisiyle Merkeze bağlı olarak 

Birimlerin açılmasına karar vermek. 

Danışma kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip 

Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün 

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. 

(2) Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine 

kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü 

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda 

Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunmak, 

b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin 

artırılması konularında geleceğe yönelik bilimsel planlama ve stratejiler geliştirmek, 

c) Merkeze bağlı açılacak Birimler konusunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 

Birimler 

MADDE 14 – (1) Merkeze bağlı Birimler, Merkezin amaçlarına uygun olarak Danışma Kurulunun teklifi, 

Yönetim Kurulunun kararı ve Rektörün onayı ile kurulur. 

(2) Üniversite içinde herhangi bir bölüm Birim kurulması için Merkeze başvurabilir. Başvuruyu Yönetim 

Kurulu inceler ve karara bağlar. 

Merkez projelerinde uyulacak ilkeler 

MADDE 15 – (1) Araştırma projelerinin yürütülmesinde Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Birimi tarafından kullanılan ilkeler uygulanır. 

(2) Merkezin desteklediği projeler ve ilgili yayınlarda Merkezin adının yer alması zorunludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
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Personel ihtiyacı 

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları 

uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

29 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29429 

YÖNETMELİK 

Mersin Üniversitesinden: 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, 

faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
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Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu, 

b) Dış paydaş olan birim: Kamu kurum, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, 

organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşu, 

c) ISO: Uluslararası Standart Organizasyonunu, 

ç) İç paydaş olan birim: Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, 

uygulama ve araştırma merkezlerini, 

d) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü, 

e) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü, 

f) Merkez (TUAM): Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

g) Merkez Birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi, 

ğ) Merkez çalışma/koordinasyon grubu: Merkez içinde kurulan merkez çalışma/koordinasyon grubunu, 

h) Müdür: Merkez Müdürünü, 

ı) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını, 

i) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü, 

j) Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu: Mersin Üniversitesi bünyesinde bulunan tüm merkez 

müdürlerinden oluşan kurulu, 

k) Üniversite: Mersin Üniversitesini, 

l) Yıl: 1 Ocak-31 Aralık takvim yılını, 

m) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ana dil ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi, çocuk yazını, sözlükbilimi, derlem 

dilbilimi, Türkçe eğitimi programları, Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar 

yapmak, kendi faaliyet alanlarıyla ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim ve sertifika programları 

açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda 

bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 
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MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır: 

a) Ana dili olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

b) Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

c) Çocuk yazını üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

ç) Sözlükbilimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

d) Derlem dilbilimi üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

e) Türkçe eğitimi programları üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

f) Türkçe Düzey Belirleme ve Yeterlik Sınavı üzerine uygulama ve araştırmalar yapmak, 

g) Araştırma ve uygulama alanları ve diğer dillerle ilgili çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim ve sertifika programları 

açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda 

bulunmak, 

ğ) Uygulama ve araştırmaların sonuçlarını Merkezin yayın organları aracılığıyla duyurmak, 

h) Çalışma faaliyetleri kapsamına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla amaçlar 

doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, ortak araştırma çalışmalarını planlamak 

ve yürütmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkez Yönetim Organları, Görevleri, Koordinasyon ve Çalışma Grupları 

Merkez yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Müdür yardımcıları, 

c) Yönetim Kurulu, 

ç) Koordinatör, 

d) Danışma Kurulu, 

e) Merkez birimleri veya çalışma/koordinasyon grupları. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. 

Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en 

fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını 

değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi 

başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan bir gün 

fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitiminden 

önce görevden alabilir. 
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Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini 

hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak, 

c) Her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten 

itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve 

Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak, 

ç) Gerekli durumlarda Danışma kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması 

için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak, 

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde 

yürütülebilmesi için bir Koordinatör görevlendirmek, 

e) Yönetim ve Danışma kurullarının periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için 

gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları 

ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, 

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını 

sağlamak, 

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş 

birliğini sağlamak, 

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak 

katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek, 

h) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, 

sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak, 

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri 

belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak, 

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri 

belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak, 

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim 

Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı/yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından 

seçilen öğretim elemanı/elemanlarından olmak üzere beş öğretim elemanından oluşur. Müdür, Merkezin oluşum 

amacını, kapsamını ve etkinlik alanlarını gözeterek gerekli sayının iki katı sayıda öğretim elemanını Rektöre önerir ve 

Rektör bu öğretim elemanları arasından gerekli sayıda kişiyi Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirir. Seçilen 

üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim 

Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. 

Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı 

üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama 

yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir. 
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Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak, 

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve 

tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, 

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin 

geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma 

raporunu karara bağlamak, 

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Danışma Kurullarının, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma 

gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak, 

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar 

olacağını karara bağlamak, 

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş 

birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak, 

f) Gerekli durumlarda dış paydaşlardan ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, 

sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak, 

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer 

öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak, 

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak, 

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri 

belirleyerek karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu gerekli görüldüğü takdirde Müdür tarafından kurulur. Danışma Kurulu; Müdür, 

Müdür yardımcıları ve Üniversitenin paydaşlarını temsil eden İç Danışma Kurulu ve/veya Üniversite dışındaki 

paydaşlarını temsil eden Dış Danışma Kurulundan oluşur. 

(2) Bu kurullar aşağıdaki biçimde oluşturulur: 

a) İç Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları 

arasından Müdür tarafından önerilen ve Yönetim Kurulunca seçilen kişilerden oluşur. İç Danışma Kurulu Merkezin 

çalışma alanları göz önüne alınarak en fazla 25 öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. 

Görevi sona eren üyenin yerine yeni üye aynı yöntemle seçilir. 

b) Dış Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına doğrudan katkı yapacak dış 

paydaşların temsilcilerinden oluşur. Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan kamu ve 

özel kurum ve kuruluşlar ile alanın uzmanlarını belirler ve bu kurum ve kuruluşların ve/veya alan uzmanlarının 

danışma kurulundaki temsilcileri söz konusu birimlerle/kişilerle ilişki kurulduktan sonra Rektörün oluru ile kesinleşir. 

Dış Danışma Kurulu; Merkezin amacına katkı yapacak ve çalışma alanları ile doğrudan ilişkili olan en fazla 25 dış 

paydaşın temsilcisinden meydana gelir. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Görevi sona eren üyenin yerine yeni 

üye aynı yöntemle seçilir. 

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha 

fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının 

salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama 
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sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Başkanın kararı belirleyicidir. 

(4) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri 

sona erer. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak, 

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla iş birliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna 

önerilerde bulunmak, 

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi 

bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm 

etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak. 

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları 

MADDE 14 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha 

verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan 

birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, 

kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve 

Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulu onayı ile kesinleşir. 

Koordinatör 

MADDE 15 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkez birimleri, koordinasyon ve/veya çalışma 

gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için Müdür tarafından görevlendirilen kişidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel 

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesi ile 23/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Rektör tarafından 

görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

İzinler ve görevlendirmeler 

MADDE 17 – (1) Merkezde görevli öğretim elemanlarının izinleri ve görevlendirmeleri asli görevlerinin bulunduğu 

birimler üzerinden yapılır. 

Dosyalama 

MADDE 18 – (1) Merkezin her türlü belge ve dosyalama süreçleri için ISO belgeleme sistemi kullanılır. Bu sistemde 

yer almayan belgeler Merkez tarafından ilgili organlarınca hazırlanarak belge yayınlanma süreci çerçevesinde 

yayınlanmak üzere KYK’ya gönderilir. 

Merkezler arası koordinasyon ve denetim 

MADDE 19 – (1) Merkez ile Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri arasındaki ortak konu ve 

çalışmaların koordinasyonu Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürleri Kurulunca düzenlenir ve denetimi Rektörlükçe 
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yapılır. 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümler ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 21 – (1) 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama 

ve Araştırma Merkezinin tüm yönetim organlarının görevleri sona erer ve bu Merkezin yapılanması bu Yönetmelik 

hükümlerine göre yeniden düzenlenir. 

Yürürlük 

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

21 Haziran 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28684 

YÖNETMELİK 

Mersin Üniversitesinden: 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Araştırma ve uygulama alanları ile ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim ve sertifika programları 

açmak; kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda 

bulunmak,” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

24/10/2011 28094 
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20 Ekim 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29151 

YÖNETMELİK 

Mersin Üniversitesinden: 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 24/10/2011 tarihli ve 28094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki “ile ilgili 

konularda” ibaresi “ve diğer dillerle ilgili” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin sonundaki nokta işareti 

virgül olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir. 

“ğ) Merkezin yapacağı yeterlilik ve seviye belirleme sınavı ile ilgili esasları düzenlemek.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

24/10/2011 28094 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
21/6/2013 28684 

  

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ  

 

3 Kasım 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29164 

YÖNETMELİK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden: 

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, 

yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
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Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü, 

d) Türkçe: Türkiye Türkçesini, 

e) Türk dili: Yaşayan bütün Türk yazı dillerini, 

f) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçinde ve 

yurtdışında ilgili mevzuat hükümlerine göre birimler açmak. 

b) Ulusal ve uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin anadil ve 

yabancı dil olarak öğretimi konularında çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın 

faaliyetlerinde bulunmak. 

c) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, onlara staj yaptırmak, görev yapılacak ülkelerle 

ilgili tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak. 

ç) Türkçe öğretimi yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak, materyaller hazırlamak, 

yapılmakta olan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek. 

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik 
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amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, Türk dilinin ve kültürünün öğretimi ve yaygınlaştırılmasına 

katkıda bulunanlara ödüller vermek. 

e) Türkçenin anadil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, 

bu konu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve aynı şekilde Türkiye’deki üniversitelerin 

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk 

Bilimi, Dil Bilimi ve Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına yabancı dil olarak Türkçe 

öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar 

vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında Türkçe dil sınavları ve sertifikalı Türkçe dil yeterlilik sınavları düzenlemek. 

h) İlköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini 

geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak. 

ı) Türkçe dil öğretimi alanında yurtiçinde ve yurtdışında hizmet içi kurslar düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür 

b) Yönetim Kurulu 

c) Danışma Kurulu 

Müdür ve Müdür Yardımcıları 

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili profesör veya doçent unvanına sahip Üniversite 

öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili en az doktora derecesine 

sahip Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki öğretim elemanı, Müdürün önerisi ile Rektör 

tarafından üç yıl için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. 

(3) Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür ve Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdür zorunlu nedenlerle 

görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini yerine vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse 

yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün sorumluluk ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, 

Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur. 
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(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak. 

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim 

Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanı ile 

ilgili çalışmaları bulunan ve en az doktora derecesine sahip Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi 

üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. 

Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle 

yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu 

faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim 

Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak. 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 

değerlendirip karara bağlamak. 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek. 

d) Yurtiçi ve yurtdışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve 

usullerini tespit etmek. 

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip 

Üniversite öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün 

önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden 

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü 

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idarî planları değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 
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b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirme ve önerilerde bulunmak. 

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idarî personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

  



 248 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 
 

25 Mart 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 28952 

YÖNETMELİK 

Mustafa Kemal Üniversitesinden: 

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mustafa Kemal 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile öğretim, araştırma ve yayımla ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Mustafa Kemal Üniversitesine, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma 

esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan öğretim 

elemanlarını, 

c) Merkez: Mustafa Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Mustafa Kemal Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
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ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni 

kollarını araştırmak, ana dili ve yabancı dil öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, 

Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılar ile Türk soylulara Türkiye Türkçesini 

öğretmek ve bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler 

açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer Türk cumhuriyet ve 

topluluklarından gelenlere ve diğer isteklilere Türkçe Türkiye Türkçesini öğretmek. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda 

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Türk dilinin öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak Türkçenin ana dili ve yabancı 

dil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt 

dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde Türkçe ile diğer dillerin 

öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

d) İlgili kurumlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, video 

kaseti, yoğun disk (CD) hazırlatmak; kitaplar ve broşürler yayımlamak, yayımlatmak. 

e) Üniversitemizdeki Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği ve diğer dil bölümleri ile benzer birimlerin 

öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu 

çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

f) Yurt içi ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezleriyle organize çalışmalar yürütmek, Türkçeyi daha iyi 

öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışına geziler 

düzenlemek. 

g) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları 

duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, 

ğ) Türkçe yeterlilik sınavları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
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MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en 

çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle 

müdür yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan 

fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Kurullara başkanlık etmek, kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı 

sağlamak. 

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek. 

c) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden; eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine 

Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl 

için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili 

esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve 

kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak. 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini 
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değerlendirip karara bağlamak. 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini 

düzenlemek. 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve 

usullerini tespit etmek. 

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak. 

f) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp onaylamak. 

g) Merkezin şubelerinde uygulanacak ücretler, ücretsiz öğrenci okutma ve indirimlerle ilgili önerilerde 

bulunmak. 

ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda önerilerde bulunmak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip 

Üniversite öğretim elemanları veya kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine 

Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden 

görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli 

gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. 

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak. 

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. 

Birim sorumluları ve görevleri 

MADDE 14 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler 

oluşturulur ve birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır: 

a) Merkeze bağlı şubelerde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, 

izlemek. 

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav 

sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili uygulamaları denetlemek. 

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek. 
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ç) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını 

izlemek. 

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı 

sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 16 –  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 

 

12 Ağustos 2013  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28733 

YÖNETMELİK 

Namık Kemal Üniversitesinden: 

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Namık Kemal 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına 

ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Namık Kemal 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına 

ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (TÖMER): Namık Kemal Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını, 

ç) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkçeyi öğretmek, dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak. 

b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini 

incelemek. 

c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel 

ve sanatsal etkinliklerde bulunmak. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak, 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda 

çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek, 

ç) Türkçeyi yabancılara en iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve 

yurt dışı gezileri düzenlemek, 

d) Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, sesli ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje ve broşür yayımlamak, 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, 

Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Türkçenin yabancılara öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi 

arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak, 

h) Dil sınavları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Müdür, 
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b) Müdür Yardımcısı, 

c) Yönetim Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim 

dallarında görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür 

yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak, 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Müdür Yardımcısı 

MADDE 9 – (1) Müdür Yardımcısı; Müdürün önereceği Merkezde görev yapan öğretim elemanları arasından 

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak 

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına 

görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek, 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak, 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek, 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak, 

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek, 

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde 
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bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
 

12 Ekim 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28439 

YÖNETMELİK 

Necmettin Erbakan Üniversitesinden: 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına, yönetimine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (TÖMER): Necmettin Erbakan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Merkez Müdürü: Merkez Müdürünü, 

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkçenin yabancılara öğretilmesi konusunda araştırma, eğitim ve uygulamalar yapmak, 

b) Dil öğretimi alanında çalışan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bu alandaki 

uluslararası tecrübeden faydalanmak ve bunları uygulamak, 

c) Dil eğitimi alanında yeni yöntemler ve materyaller geliştirmektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Necmettin Erbakan Üniversitesine kayıt yaptıran uluslararası öğrencilere ilgili programlardaki bölüm 

derslerini takip etmeye yetecek düzeyde Türkçe öğretmek üzere Türk dili eğitimi vermek, 

b) Yabancı ülkelerden gelen ve Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin Türkçe seviye tespit sınavlarını 

yapmak, ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin öğrenimleri sırasında karşılaştıkları dil sorunlarını çözme 

konusunda yardımcı olmak amacıyla kurslar açmak ve projeler geliştirmek; eğitim programı, kurs ve seminerleri 

başarıyla bitirenlere belge ve sertifika vermek, 

c) Türkiye’de ve yurt dışında dil eğitimi veren diğer kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak ve yaşayan 

Türk dilinin ve kültürünün yaygınlaştırılmasına hizmet etmek, 

ç) İhtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulunun kararıyla İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça, 

Arapça, Farsça ve diğer dillerde araştırma ve uygulama, eğitim ve öğretim yapmak, 

d) Merkezin amaçlarına yönelik basılı veya elektronik ortamda ders materyalleri hazırlamak, 

e) Diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar çerçevesinde, üniversiteler başta olmak üzere ilgili kamu ve özel kurum 

ve kuruluşları ile dil eğitim-öğretimi, araştırma ve yayın faaliyetleri alanında işbirliği yapmak, 

f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi veya diğer dilleri öğretmek 

üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, görev yapacakları ülkeler ile ilgili 

rehberlik hizmetleri vermek, 

g) Üniversitelerin Türkçe ve dilbilim bölümlerinde uygulanan dil öğretimi yöntemlerini geliştirmeye yönelik 

ortak çalışmalar yapmak, 

ğ) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk dilini öğrenebilmeleri için dil ve kültürel uyum kursları 

düzenlemek, 

h) Başta Almanya olmak üzere yabancı ülkelere gidecek Türk vatandaşlarına yönelik dil ve kültürel uyum 

kursları düzenlemek, 

ı) Üniversite eğitim-öğretim birimlerinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine 

göre verilmekte olan zorunlu Türk Dili derslerinin eğitim ve öğretimini koordine etmek, bu amaçla ders materyalleri 

hazırlamak, 

i) Rektörün vereceği diğer görevleri yapmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 
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Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim elemanları arasından üç 

yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması 

durumunda, yetkili müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması 

durumunda Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak 

üzere en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün 

görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak, 

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek, 

c) Her faaliyet dönemi sonunda, tamamlanan faaliyetle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak, 

ç) Merkezin sürekli biçimde gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak, uygun programlar açılmasını temin 

etmek, 

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her 

türlü iletişim ve eşgüdümü sağlamak, 

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ihalelere 

katılmak, sözleşmeler yapmak, 

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen Üniversitenin kadrolu dört 

öğretim elemanı ile Merkez Müdürü ve Müdür yardımcıları olmak üzere 7 üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri 

Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim 

Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Müdürün çağrısı üzerine toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

b) Merkez Müdürü tarafından sunulan, Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak, 

c) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol 

taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak, 
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ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve değerlendirmek, ileriye dönük projeler geliştirmek, hangi 

eğitim programlarının açılacağını, bu programlarda görevlendirilecek öğretim elemanlarını belirlemek ve merkezin 

bütçesini hazırlamak, 

d) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek, 

e) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

f) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak, 

g) Eğitim programları sonunda verilecek gerekli belgelerin hazırlanması ve katılımcılara verilmesi ile ilgili 

ilkeleri ve şartları belirlemek ve Senatoya önermek, 

ğ) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Eğitim-öğretim planlamacısı 

MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân ve 

programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir. 

Dil kursları 

MADDE 13 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, 

düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin 

hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve 

uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması 

gibi eğitim konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri, Üniversite 

Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ  
 

 

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

Resmî Gazete Sayı : 28796 19 Ekim 2013  CUMARTESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nevşehir Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve 

Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmaşekline ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (NEÜTÖMER): Nevşehir Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Nevşehir Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Nevşehir Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Üniversitenin dil eğitim ve öğretim kalitesini, bu alanda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle yükseltmek.  
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b) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve 

personeline, Üniversite dışından isteklilere özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek. 

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerinöğretimi 

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ortak seminer, 

bilgi şölenleri ve bilimsel toplantılar düzenlemek. 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı 

bilimsel çalışmalar yapmak. 

d) Türkçenin ve diğer dillerin öğretim yöntemleri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak. 

e) Türk dili ve diğer diller üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları 

çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak. 

f) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının dergi, 

kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet ortamında yayımlanmasını sağlamak. 

g) Üniversitenin önlisans, lisans, lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçeöğretmek.  

ğ) Yurt dışındaki üniversitelere giden Üniversite öğrencilerine gerekli görülen dilleri öğretmek. 

h) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek.  

ı) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde 

ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak. 

i) Yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek.  

j) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve 

yurt dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. 

k) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

l) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür 

yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak. 

m) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, 

dilbilim, yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek. 

n) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak. 

o) Dil sınavları düzenlemek. 

ö) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
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a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

 

Müdür 

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları arasından, üç yıl için Rektör tarafından 

görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişiüç yıl için 

müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. 

(3) Müdürün görev başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün altıaydan fazla 

süreyle görevinin başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Müdür; Merkezin öğretim, uygulama, araştırma ve yayım 

faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların 

alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek. 

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 

e) Her yılın sonunda faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin çalışma programını hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü 

aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. 

g) Merkezin eleman ihtiyacını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek. 

ğ) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve 

yardımlaşmayı sağlamak. 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyetlerinin gerektirdiği konularda uzman, 

Üniversitede çalışan, Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından görevlendirilecek  dört üye 

ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim 

Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 

altı aydan fazla süreyle Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri 

görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkez ve faaliyetleriyle ilgili karar alır. Müdür gerekli 

gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. 

 

Yönetim Kurulunun görevleri 
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MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak. 

 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara 

bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek. 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek. 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit 

etmek. 

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak. 

f) Merkez şubelerinin kuruluşu ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.  

g) Merkeze bağlı şube açılması ve kapatılması ile ilgili usul ve esasları belirlemek, bu konuda Rektöre öneride bulunulmasına 

karar vermek. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Ders ücreti 

MADDE 11 – (1) Merkez bünyesinde ders veren öğretim elemanlarına, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim 

Kurulunun Kararı ile belirlenecek esaslar dâhilinde ders ücreti ödenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör 

tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmınıMüdüre 

devredebilir. 

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik 

MADDE 14 – (1) 3/11/2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nevşehir Üniversitesi DilÖğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nevşehir Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 

 

13 Aralık 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28850 

YÖNETMELİK 

Niğde Üniversitesinden: 

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan Niğde Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu 

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim 

elemanlarını, 

b) Merkez (NÜTÖMER): Niğde Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Niğde Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler 

açmak, yabancılara, yurt dışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçe 

öğretmek. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, üniversitelerin ilgili birimlerinin yanı sıra, diğer kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile Türkçenin öğretimi 

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Türkçe öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için 

seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü daha iyi tanıtmak amacıyla 

yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik 

etmek amacıyla kursiyerlere dil bursu vermek. 

d) Türkçenin (yabancı dil ve ana dil olarak) öğretimi konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak programlar 

hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak 

çalışmalar yapmak. 

e) Türkçe öğretimine yönelik öğretim araçları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, 

bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak stant açmak. 

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında 

seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılmak. 

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Türkçe Öğretmenliği ve Dilbilim Bölümleri son sınıf öğrencilerine 

ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu 

çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

ğ) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programları ve sınavlar hazırlamak, bunları yurt 

içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve 

öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçları paylaşımı yapmak. 

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ı) Çeşitli kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek, 

i) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık 

etmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 
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a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı ve Türkçe eğitimi ve öğretimi 

alanında bilimsel faaliyetleri olan öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı 

yöntemle yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç 

yıl için Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda 

yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Müdür yardımcıları, gerekli görüldüğü hallerde Müdür tarafından 

değiştirilebilir. Vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör yeni Müdür görevlendirir. Müdürün görev süresinin dolması 

veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görev süresi sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak. 

b) Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve Rektör tarafından istenildiğinde, Merkezin durumu ve işleyişi hakkında 

Rektöre rapor sunmak. 

c) Merkezin araştırma ve uygulama etkinliklerini denetlemek; bunlarla ilgili ortaya çıkan ihtiyaçları ve 

önerileri Rektöre iletmek. 

(4) Müdür; Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın etkinlikleri ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin 

gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür yardımcıları, Merkezin işleyişinde ve çalışmaların yürütülmesinde Müdürle birlikte 

çalışırlar. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Üniversitede görevli, Merkezin çalışma 

alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki kişi olmak üzere toplam beş üyeden 

oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine aynı usulle 

yenisi görevlendirilir. Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu toplantılarına 

üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi 

bitmeden üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektörce yenisi 

görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt 

çoğunluğu ile alınır. Toplantılarda her üye oyunu kabul veya ret şeklinde verir, çekimser oy kullanamaz. Oyların 

eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara idari koordinatör, proje 

yürütücüleri ve Merkezin araştırma-geliştirme etkinliklerinde yürütücü/koordinatör görevi olan öğretim elemanları ve 

idari personel oy hakları olmadan katılabilirler. 

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleriyle ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin 
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esasları belirlemek. 

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

c) Merkezde görev yapacak öğretim elemanlarının alımı ve yetiştirilmesiyle ilgili ilkeleri belirlemek. 

ç) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek. 

d) Birimlerin kurulmasıyla ilgili esasları belirlemek. 

e) Merkezde eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri kurmak. 

f) Merkez kurslarında uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre önerilerde bulunmak. 

g) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda Rektöre önerilerde 

bulunmak. 

ğ) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve 

hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak. 

Birim sorumluları ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler 

oluşturulur ve yeter sayıda birim sorumlusu görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Merkezde eğitim-öğretim faaliyetlerinde görev alan öğretim 

elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden 

görevlendirilebilir. Birim sorumlusu kendi bölümünde görev yapan öğretim elemanları arasından, üç yıl için kendisine 

yardımcı olmak üzere Müdürün onayıyla en çok iki yardımcı görevlendirebilir. 

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır: 

a) Merkez şubelerinde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, izlemek. 

b) Öğretim elemanlarını üst makamların kararları ile ilgili bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, 

sınav sorularının hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim-öğretimle ilgili teknik ilkeleri belirlemek, 

uygulamaları denetlemek. 

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek. 

ç) Yeni öğretim elemanı alımıyla ilgili sınavları hazırlamak, değerlendirmek, aday öğretim elemanlarını 

göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek. 

d) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını 

izlemek. 

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı 

sorumludur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Dil kursları 
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MADDE 11 – (1) Merkezdeki kursların türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, 

kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak öğretim araçlarının hazırlanması ve 

seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsız uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, 

kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi, bu elemanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel 

konular Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 
 

3 Nisan 2013  ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28607 

YÖNETMELİK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  

YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine 

ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (OMÜ-TÜRKÇE): Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Ondokuz Mayıs Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere Türkçe öğretmek; 

Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak, 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek, 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 

gezileri düzenlemek, 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, 

dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama 

programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve Akraba Toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında temsil eden kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak, 

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer 

akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına, yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında 

başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi öğretmek, 

ı) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, 

i) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe 

öğretmek, 

j) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler 

yapmak, 

k) Türkçe dil sınavları düzenlemek; Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek, 
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l) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim 

dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve 

okutmanlar arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir. 

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. Müdür Yardımcısının da 

bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekalet eder. Vekalet 

altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple 

görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, 

geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, 

bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumlu olup görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak, 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak 

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına 

görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda 

ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye 

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy 

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim 
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Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek, 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak, 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek, 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak, 

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek, 

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde 

bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Eğitim-öğretim plânlamacısı 

MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân 

ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim plânlamacısı belirleyebilir. 

Birimler 

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

11 Ağustos 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29085 

YÖNETMELİK 

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 MADDE 1 – 3/4/2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki “bir” ibaresi 

“iki” olarak değiştirilmiştir. 

 MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

3/4/2013 28607 
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ORDU ÜNİVERSİTESİ 

 

1 Aralık 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29192 

YÖNETMELİK 

Ordu Üniversitesinden: 

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (ODÜ-TUYAM): Ordu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkez Müdürünü, 

c) Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Ordu Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere Türkçe öğretmek; 

Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak. 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 

gezileri düzenlemek. 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, 

dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama 

programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve Akraba Toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında temsil eden kurum 

ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak. 

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer 

akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına, yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında 

başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi öğretmek. 

ı) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

i) Üniversitelerarası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe 

öğretmek. 

j) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler 

yapmak. 

k) Türkçe dil sınavları düzenlemek; Türkçe dil yeterlilik belgesi vermek. 

1) Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin Yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim 

dallarında görevli Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve 

okutmanlar arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl süre için görevlendirilir. 

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdür Yardımcısının da 

bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet 

altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple 

görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, 

geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, 

bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede 

sorumlu olup görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak. 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek. 

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak 

üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına 

görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan 

üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti ile ayda bir olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda 

ya da üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye 

tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy 

yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim 

Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer. 

Yönetim Kurulunun görevleri 
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MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek. 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak. 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek. 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek. 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek. 

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde 

bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Eğitim-öğretim planlamacısı 

MADDE 12 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân 

ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim planlamacısı belirleyebilir. 

Birimler 

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü yürütür. 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 
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 30 Kasım 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29904 

YÖNETMELİK 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı olarak kurulan Osmaniye Korkut 

Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve 

sorumlulukları ile öğretim, araştırma ve yayımla ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma 

esaslarına ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan öğretim 

elemanlarını, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını, 

e) Rektör: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörünü, 

f) Senato: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Senatosunu, 

g) Üniversite: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini, 

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 
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ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını 

araştırmak, ana dili ve yabancı dil öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk 

topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak, yabancılar ile Türk soylulara Türkiye Türkçesini 

öğretmek ve bu alanla ilgili her türlü faaliyette bulunmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla şubeler açmak, 

yabancılara, yurt dışında yaşayan veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer Türk cumhuriyet ve topluluklarından 

gelenlere ve diğer isteklilere Türkiye Türkçesini öğretmek, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar 

yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

c) Türk dilinin öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yaparak Türkçenin ana dili ve yabancı dil 

olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt 

dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, 

ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için dilbilim verileri çerçevesinde Türkçe ile diğer dillerin öğretimi 

arasında karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak, 

d) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve benzeri kurumlarla işbirliği yaparak, Türkçeyi 

öğreten ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, yoğun disk vb. hazırlatmak; kitap, 

dergi, bülten, rapor, broşürler vb. yayımlamak, yayımlatmak, 

e) Üniversitedeki Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve diğer dil bölümleri ile benzer birimlerin öğrencilerine ve 

mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili 

sertifikalar vermek, 

f) Yurt içi ve yurt dışındaki Türkçe öğretim merkezleriyle organize çalışmalar yürütmek, Türkçe’yi daha iyi 

öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışına geziler 

düzenlemek, 

g) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları 

duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek, 

ğ) Türkçe yeterlilik sınavları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 
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MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve müdür yardımcıları 

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç 

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki 

kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür 

yardımcılarını değiştirebilir. 

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla 

sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9 – (1) Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: 

a) Kurullara başkanlık etmek, kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 

b) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 

c) Merkezin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 

(2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden; eğitim-öğretim, 

araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden; bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör 

tarafından Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için 

görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları 

kararlaştırır. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar 

oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, 

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip 

karara bağlamak, 
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ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek, 

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve 

usullerini tespit etmek, 

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak, 

f) Yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşüp, onaylamak, 

g) Merkezin şubelerinde uygulanacak ücretler, ücretsiz öğrenci okutma ve indirimlerle ilgili önerilerde bulunmak, 

ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda önerilerde bulunmak. 

Danışma Kurulu 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite 

öğretim elemanları veya kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör 

tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen en fazla altı kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü 

takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, 

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde ve tavsiye niteliğinde önerilerde bulunmak, 

c) Merkezin projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak. 

Birim sorumluları ve görevleri 

MADDE 14 – (1) Merkezde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi için öğrenci sayısına göre birimler 

oluşturulur ve birim sorumluları görevlendirilir. Söz konusu birimlerin kurulması ile ilgili esaslar Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

(2) Birim sorumlusu, Müdür tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi 

biten birim sorumlusu aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. 

(3) Birim sorumlularının görevleri şunlardır: 

a) Merkeze bağlı şubelerde bölümüyle ilgili eğitim-öğretimi planlamak, bilimsel çalışmaları düzenlemek, izlemek, 

b) Öğretim elemanlarını gelişmeler konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve görevlendirmek, sınav sorularının 

hazırlanması, ölçme-değerlendirme gibi eğitim öğretimle ilgili uygulamaları denetlemek, 

c) Merkez birimleri ile ortak çalışmalar yürütmek, hizmet içi eğitim çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek, 

ç) Kendi birimi ile ilgili eğitim-öğretim etkinliklerini denetlemek ve öğretim elemanlarının başarı durumlarını 

izlemek. 

(4) Birim sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı sorumludur. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Hüküm bulunmayan hâller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 

 

12 Ağustos 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28382 

YÖNETMELİK 

Pamukkale Üniversitesinden: 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili ve Kültürü 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, çalışma alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 

(d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (TÜDAM): Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Üniversite Rektörünü, 

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı, Çalışma Alanları ve Görevleri 
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Merkezin amaçları ve çalışma alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve çalışma alanları şunlardır: 

a) Türk dili ve kültürünün öncelikli çalışma alanlarını belirlemek. 

b) Belirlenen çalışma alanlarını, günümüzde veya geçmişte etkili oldukları coğrafyalara dayalı olarak, bilimsel 

ölçütler içerisinde incelemek. Bu bağlamda yurt içerisinde ve yurt dışında sahaya dayalı bilimsel çalışmalar yapmak. 

c) Türk Diline yönelik çalışmalarda, dilin kültürel yönünü uluslararası nitelikte inceleyebilmek adına 

disiplinlerarası niteliğe sahip projeler ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek. 

ç) Amaçları ve etkinlikleri bakımından Araştırma Merkezi ile benzerlik gösteren enstitü, araştırma merkezi, 

vakıf ve dernek gibi kuruluşlarla fikrî, malî ve kültürel ilişkiler kurmak. 

d) Doğrudan Türk Dili ve Kültürüne hizmet etmiş önemli kişilerin telif ve tercüme eserlerini bulup ortaya 

çıkarmak, bu eserleri bilimsel yöntemlerle çözümleyerek anlaşılır hale getirmek suretiyle kültürel devamlılığa katkı 

sağlamak. 

e) Merkez Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin çalışma alanına yönelik ulusal ve uluslararası süreli ve süresiz 

yayın, yayım, kitap, dergi, broşür gibi bilimsel etkinlikleri gerçekleştirmek. 

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili sempozyum, çalıştay, panel, konferans, sergi gibi etkinlikler düzenlemek 

ve düzenlenen bu gibi etkinliklere katılmak. 

g) Türk Kültürünün tarihi sürecinde etkin olmuş somut ve somut olmayan kültürel varlıkları, çağdaş bilimsel 

yöntemlerle, çok boyutlu olarak incelemek. Bu incelemelerin sonuçlarını ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda 

paylaşmak ve sonuçlar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek. 

ğ) Türk Dili ve Kültürünün etki alanına girmiş olan coğrafyaları ve bu coğrafyalarda günümüzde yaşatılan dil 

ve kültür evrenini, felsefe, sosyoloji, antropoloji, halk bilimi, sanat tarihi, güzel sanatlar, arkeoloji, tarih, coğrafya, 

hukuk, iktisat, kamu yönetimi, eğitim bilimleri ve dilbilim gibi farklı bilimsel disiplinlerin de desteğiyle incelemek. 

h) Türk Dili ve Kültürü alanında daha verimli çalışmalar ortaya çıkarmak için çalışma yapılan bilim dallarına 

yönelik Merkeze bağlı alt birimler oluşturmak ve ilgili birimler arası koordinasyonu sağlamak. 

ı) Denizli merkez olmak üzere Türk Dili ve Kültürü ile ilgili sözlü, yazılı ve resimli (damgalı, motifli ve 

benzeri) verileri toplayıp bir arşiv kurmak, gerekirse bu verilerin çözümlenmesi ve incelenmesi üzerine lisansüstü 

çalışmalar yaptırmak. 

i) Merkezi ilerleyen yıllarda bir enstitü haline getirerek Türk Dili ve Kültürü alanında yüksek lisans ve doktora 

bursları da sağlayarak bilim insanları yetiştirmek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü ve müdür yardımcısı. 

b) Merkez Yönetim Kurulu. 
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c) Merkez Danışma Kurulu. 

Müdür ve müdür yardımcısı 

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Araştırma Merkezini yönetecek olan müdür, Rektör tarafından üç yıl 

süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Türk Dili ve Kültürü konusunda 

deneyime sahip, Üniversitede aylıklı ve bu saha ile ilgili çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından seçilir. Müdür, 

kendisine yardımcı olmak üzere, sahayla ilgili, yine aynı niteliklere sahip, öğretim elemanlarından en az bir en çok iki 

yardımcı seçer. Müdür yardımcısı ya da yardımcıları, Müdür tarafından en çok üç yıl süreyle atanır. Müdür, gerekli 

gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer. 

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Merkezin idari işlerini yürütmek. 

ç) Merkez Yönetim Kurulunda görev yapabilecek öğretim üyelerini Rektöre önermek. 

d) Merkezin; yürütme, bilim, yayın, yayım, inceleme ve benzeri  kurullarına başkanlık etmek ve bu kurulların 

işleyiş ve düzenini sağlamak. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez ile ilgili olarak rektöre bilgi vermek. 

e) Merkezin ihtiyaçlarını ve bütçesini gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulunun kararından sonra Rektörlüğe 

bildirmek. 

f) Merkeze bağlı idarî ve akademik personel üzerinde genel düzen ve denetim görevini yapmak. 

g) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan tüzük ve yönetmeliklerle kendisine 

verilen diğer görevleri yapmak. 

ğ) Merkez Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak. 

h) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek. 

ı) Merkez Danışma Kurulunu yılda en az bir kez toplantıya çağırmak. 

i) Merkezde yapılan bütün işlemlerin bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılıp yapılmadığını 

kontrol etmek. 

(2) Merkez müdür yardımcısının görevleri şunlardır: 

a) Merkez müdürünün görevlerini yerine getirmesine yardımcı olmak. 

b) Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda en fazla altı ay vekâlet etmek. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcısı veya yardımcıları ile alanında uzlaşmış 

öğretim üyelerinden Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından seçilen toplam yedi üyeden oluşur. Kurul üyeleri üç 

yıllığına seçilir. Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üye tekrar seçilebilir. 
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(2) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Müdürün teklif ettiği Merkezin çalışma programını görüşerek karara bağlamak. 

b) Merkezin bütçe ve malî hesaplarını görüşerek karara bağlamak. 

c) Müdür tarafından ortaya konan konuları görüşmek. 

ç) Merkezin amacına uygun olarak kurullar (bilim-inceleme-yayın ve benzeri) oluşturmak. 

d) Şeref ve muhabir üyelerini seçmek. 

e) Bu Yönetmeliğin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; bilgi ve deneyim sahibi uzman bilim adamları ve bu alanda 

çalışmalarda bulunan kurumların temsilcilerinden oluşur. Merkez Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son verme, 

Merkez Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile olur. Merkez Danışma Kurulu en fazla on üyeden oluşur. 

Merkez Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir defa toplanır ve salt çoğunluk aranmaksızın 

tavsiye niteliğinde kararlar alarak Müdüre yazılı olarak bildirir. Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda görüş ve 

önerilerde bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yönetmelikte bulunmayan haller 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

 

 

15 Haziran 2014  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29031 
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YÖNETMELİK 

Pamukkale Üniversitesinden: 

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ VE KÜLTÜRÜ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/8/2012 tarihli ve 28382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Türk Dili 

ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (j) ve (k) 

bentleri eklenmiştir. 

“j) Türk Dili derslerini yürüten her düzeydeki öğretim elemanlarına derslerin işlenmesine yönelik katkı 

sağlamak, aralarındaki fikir alışverişi, bilimsel dayanışma ve gelişimi sağlamak, 

k) Üniversitenin tüm birimlerinde okutulmakta olan zorunlu Türk Dili derslerinin Merkeze bağlı olarak 

yürütülmesini sağlamak.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

12/8/2012 28382 
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RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 

 

5 Temmuz 2013  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28698 

YÖNETMELİK 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden: 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şeklini 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (RTEÜ TÖMER): Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

b) Müdür: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

c) Rektör: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Senato: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosunu, 

d) Üniversite: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye 

Türkçesi olmak üzere dil öğretmek, Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni 

kollarını araştırmak; dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak; Türk 

topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette 

bulunmak; ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak. 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 

gezileri düzenlemek. 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları Bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak. 

h) Dil sınavları düzenlemek. 

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek. 

i) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek. 
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j) Türk Dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. 

k) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak. 

l) Türk Dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak. 

m) Türk Dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek. 

n) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek. 

o) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

ö) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

p) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla işbirliği yapmak. 

r) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek. 

s) Talep halinde kamu veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) RTEÜ TÖMER aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Yönetim Kurulu, 

b) Müdür. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversiteden beş öğretim üyesi/elemanı 

olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Öğretim üyeleri/elemanları Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç 

yıllığına görevlendirilir. Süresi dolan üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden 

ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek. 

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak. 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek. 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek, birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden 
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kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak. 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek. 

g) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek. 

Müdür 

MADDE 9 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. 

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından birini üç yıl için Müdür yardımcısı olarak 

görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. 

(3) Süresi biten Müdür ve yardımcısı yeniden görevlendirilebilirler. 

(4) Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması halinde görevi sona erer. Kalan süreyi 

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının 

görevi de sona erer. 

(5) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekalet eder. 

Müdürün görevleri 

MADDE 10 – (1) Müdür; Merkezin uygulama, araştırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir şekilde 

yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından, sonuçların alınmasından Rektöre karşı 

birinci derecede sorumlu olup görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek. 

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek. 

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek. 

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun 

görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

f) Bütçe tekliflerini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak. 

g) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek. 

ğ) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amacına 

uygun projeler gerçekleştirmek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 
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MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu tarafından Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar 

yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir. Birimlerin oluşturulmasına ilişkin esaslar Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato 

kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 
 

5 Aralık 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27776 

YÖNETMELİK 

Sakarya Üniversitesinden: 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Sakarya Üniversitesi 

Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim 

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri 

kapsar. 

 Dayanak 

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Merkez (SAÜTEM): Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

 b) Müdür: Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, 

 c) Rektör: Sakarya Üniversitesi Rektörünü, 

 ç) Üniversite: Sakarya Üniversitesini, 

 d) Yönetim Kurulu: Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim 

Kurulunu, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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 Merkezin amaçları 

 MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

 a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi 

öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında birimler oluşturmak,  

 b) İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili 

tanıtıcı rehber yayınlar hazırlamak, 

 c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı eğitimi bölümlerinde uygulanan dil öğretimi 

yöntemlerini geliştirmek için çalışmalarda bulunmak, dil öğretimi yöntemleri ile ilgili araştırma ve uygulamalar 

yapmak, 

 ç) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, ilgili materyal ve ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, 

 d) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına kısa süreli Türkçe kursları düzenlemek, 

 e) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer 

akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 f) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında gelen öğrenci ve akademisyenlere Türkçe öğretmek, 

 g) Türk dili ve kültürünü dünyaya tanıtmak, kültürler arası iletişime katkıda bulunmak, 

 ğ) Avrupa dil pasaportuna uygun olarak sertifika ve diploma vermek, 

 h) Avrupa Birliği projeleri kapsamında gelen yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek, 

 ı) Üniversitede öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenciler ile Sakarya ve civarında yaşayan yabancı uyruklu 

öğrenci, akademisyen ve çalışanlara talepleri halinde Türkçe öğretmek. 

 Merkezin faaliyet alanları 

 MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

 a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ilgili birimleri ve 

diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

 b) Dil eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt 

içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, 

 c) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk dili ve edebiyatı eğitimi ve Türk dili ve edebiyatı bölümleri son 

sınıf öğrencilerine ve mezunlarına dil eğitimi ve öğretimine yönelik uygulama programları düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 Merkezin yönetim organları 
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 MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

 a) Müdür, 

 b) Yönetim Kurulu. 

 Müdür 

 MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl 

süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması 

durumunda, Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda 

Müdürlük görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Merkezde görevli Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir 

Müdür Yardımcısı belirler. 

 (2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin 

bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci 

derecede sorumludur. 

 Müdürün görevleri 

 MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır: 

 a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, 

 b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak, 

 c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak, 

 ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun 

görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak. 

 Yönetim kurulu 

 MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür; Müdür Yardımcısı ile konuyla ilgili Üniversite öğretim üyeleri 

arasından Rektörün önerdiği altı aday içinden Üniversite Yönetim Kurulunca seçilen üç üye olmak üzere toplam beş 

üyeden oluşur. 

 (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi 

dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere 

yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve 

kararlar oy çokluğuyla alınır.  

 Yönetim kurulunun görevleri 

 MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

 a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak, 

 b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek 

ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek, 

 c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 
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etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, 

 ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak, 

 d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Eğitim-öğretim plânlamacısı 

 MADDE 12 – (1) Müdür, Merkezde görevli öğretim elemanları arasından, eğitim ve öğretim ile ilgili plân 

ve programları yapmak, eğitim ve öğretim işleriyle ilgilenmek üzere bir eğitim-öğretim plânlamacısı belirleyebilir. 

 Personel ihtiyacı 

 MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir. 

 Harcama yetkilisi 

 MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, yetkisinin tamamını veya bir kısmını 

Müdüre devredebilir. 

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 Yürürlük 

 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 Yürütme 

 MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

20 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29332 

YÖNETMELİK 

Sakarya Üniversitesinden: 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/12/2010 tarihli ve 27776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “(SAÜTEM)” 
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ibaresi “(Sakarya TÖMER)” şeklinde değiştirilmiştir.  

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki “kurslar açmak,” ibaresi “kurslar, 

sertifika programları açmak,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı) bendinin sonundaki “.” işareti “,” olarak 

değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (i) ve (j) bentleri eklenmiştir. 

“i) Talep gelmesi halinde Osmanlı Türkçesi, günümüz Türk Lehçeleri ile ilgili kurslar açmak,  

j) Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesine hizmet edecek her türden bilimsel çalışma ve toplantıları (Kongre - 

sempozyum - çalıştay - fuar vb.) yurt içinde ya da yurt dışında düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak veya 

yapılan bu faaliyetlere katılmak.”  

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesindeki “bir” ibaresi “iki” olarak 

değiştirilmiştir.  

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından 

Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için 

görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye 

görevlendirilir. Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy 

çokluğuyla alınır.” 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sakarya Üniversitesi Rektörü yürütür.  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

5/12/2010 27776 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
 

24 Mart 2013  PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28597 

YÖNETMELİK 

Selçuk Üniversitesinden: 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 Amaç 

 MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi 

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu 

organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  

 Kapsam 

 MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesine bağlı olarak kurulan Selçuk Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların 

görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.  

 Dayanak  

 MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar  

 MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

 a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,  

 b) Merkez (SÜ-TÖMER): Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,  

 c) Müdür: Merkezin Müdürünü,  

 ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,  

 d) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,  

 e) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,  

 f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

 ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

 Merkezin amacı  

 MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır: 

 a) Çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye Türkçesi olmak üzere Türkçeyi 

öğretmek,  

 b) Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını 

araştırmak, 

 c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak,  

 ç) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini 

ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü 

faaliyette bulunmak,  

 d) Ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamak.  

 Merkezin faaliyet alanları  

 MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:  

 a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla çalışma 

birimleri oluşturmak,  

 b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,  

 c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek,  

 ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı 

geziler düzenlemek,  

 d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,  

 e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak,  

 f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,  

 g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,  

 ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,  

 h) Türkçeye yönelik dil sınavları düzenlemek,  

 ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek,  
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 i) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek, 

 j) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,  

 k) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak,  

 l) Türk dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak,  

 m) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek,  

 n) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek,  

 o) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek,  

 ö) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar 

konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek,  

 p) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak,  

 r) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek,  

 s) Talep hâlinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

 Yönetim organları  

 MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:  

 a) Yönetim Kurulu,  

 b) Danışma Kurulu,  

 c) Müdür.  

 Yönetim Kurulu ve görevleri  

 MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin 

çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim 

elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Yönetim Kurulu 

üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya 

altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en 

az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oy 

çokluğu ile alır.  

 (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:  

 a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek,  

 b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak,  
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 c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,  

 ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek,  

 d) Merkezde çalışma birimleri oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,  

 e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak,  

 f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek,  

 g) Çalışma birimleri oluşturmak ve mevcut çalışma birimlerinden kapatılması gerekli görülenler konusunda 

önerilerde bulunmak,  

 ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,  

 h) Danışma Kurulu üyelerini seçmek.  

 Danışma Kurulu ve görevleri  

 MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile 

Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim 

elemanları ve istekleri hâlinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından önerilen ve Rektör tarafından 

görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onbir kişiden oluşur. Danışma Kurulu, iki ayda bir Müdürün çağrısı 

üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.  

 (2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:  

 a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,  

 b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, 

amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak.  

 Müdür ve görevleri  

 MADDE 10 – (1) Müdür; Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim 

dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden 

görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir.  

 (2) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-

öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve 

denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.  

 (3) Müdürün görevleri şunlardır:  

 a) Merkezi temsil etmek,  

 b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve çalışma birimleri 

arasında düzenli çalışmayı sağlamak,  

 c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,  

 ç) Merkezin çalışma birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,  

 d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak.  
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 Müdür yardımcıları 

 MADDE 11 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından 

Rektör tarafından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür 

yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona 

erer.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 Çalışma birimleri  

 MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre çalışma birimleri oluşturulabilir.  

 Personel ihtiyacı  

 MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.  

 Harcama yetkilisi  

 MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.  

 Ekipman ve demirbaşlar  

 MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.  

 Hüküm bulunmayan haller 

 MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

 Yürürlük  

 MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

 Yürütme  

 MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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SİİRT ÜNİVERSİTESİ 

 

10 Mart 2014  PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 

YÖNETMELİK 

Siirt Üniversitesinden: 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı olarak kurulan Siirt Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların 

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma 

merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez: Siirt Üniversitesi Siirt ve Yöresi Tarih-Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını, 

e) Rektör: Siirt Üniversitesi Rektörünü, 



 306 

f) Üniversite: Siirt Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; çeşitli kurs ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkiye 

Türkçesi olmak üzere Türk dilini öğretmek, Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni 

kollarını araştırmak, dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk 

topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk 

kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette 

bulunmak, ortaya konan çalışmaları çeşitli yayın kol ve organlarıyla yayımlamaktır. 

Faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler 

oluşturmak. 

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak 

ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı 

gezileri düzenlemek. 

d) Türkçenin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili 

yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, 

rapor, proje, broşür yayımlamak. 

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak. 

h) Dil sınavları düzenlemek. 

ı) Öğretim elemanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve Türkçeyi güzel kullanan kişilere ödüller vermek. 
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i) Türk dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek. 

j) Türk dilinin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak. 

k) Türk dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak. 

l) Türk dili konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak. 

m) Türk dilinin bütün kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek. 

n) Gerektiğinde Türk dili içerikli servis derslerini yürütmek. 

o) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

ö) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

p) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak. 

r) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek. 

s) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur: 

a) Yönetim Kurulu. 

b) Danışma Kurulu. 

c) Müdür. 

ç) Müdür yardımcıları. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları  ve Üniversite öğretim elemanları arasından 

Müdürün teklifi Rektörün onayı ile görevlendirilen dört öğretim elemanı ile birlikte toplam yedi kişiden oluşur. 

Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler 

yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye 

görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az dört kez 

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere 

ilişkin esasları belirlemek. 
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b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak. 

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak. 

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili 

esasları düzenlemek. 

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek. 

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak. 

f) Merkezin öğretim programlarına ilişkin esasları belirlemek. 

g) Birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak. 

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak. 

h) Danışma Kurulu üyelerini seçmek. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin sosyal bilim dallarının her birinden yetkili kurullarınca 

önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen birer öğretim elamanından oluşur. Müdür Danışma Kuruluna başkanlık 

eder. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden Danışma Kurulu üyeliğine 

seçilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri seçilir. 

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki defa toplanır. Toplantılar üyelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunması 

ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Danışma Kurulu; Müdürün, Yönetim Kurulunun veya 

üyelerin üçte ikisinin Müdüre yapacakları yazılı başvuru üzerine, başvuruyu izleyen hafta içinde olağanüstü de 

toplanabilir. 

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak. 

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, 

amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversitenin sosyal bilim dallarının tam zamanlı öğretim elemanları ve öğretim 

üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. 

Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında 

düzenli çalışmayı sağlamak. 

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek. 

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. 
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d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak. 

Müdür yardımcısı 

MADDE 11 – (1) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği üç aday arasından Rektör 

tarafından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür 

yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Birimler 

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına 

göre birimler oluşturulabilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre 

devredebilir. 

Ekipman ve demirbaşlar 

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

28 Mart 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28955 

YÖNETMELİK 

Siirt Üniversitesinden: 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
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MADDE 1 – 10/3/2014 tarihli ve 28937 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)   bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“c) Merkez: Siirt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

10/3/2014 28937 
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ 
 

25 Ocak 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29247 

YÖNETMELİK 

Sinop Üniversitesinden: 

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez (SİNTÖMER): Sinop Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

c) Rektör: Sinop Üniversitesi Rektörünü, 

ç) Üniversite: Sinop Üniversitesini, 

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amaçları ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır: 

a) Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde şubeler açmak, yabancılara, 

yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi öğretmek. 

b) Türkçenin öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli 

seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak. 

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Üniversitelerin ilgili birimleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak eğitim, öğretim, araştırma, 

uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

ç) Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için 

görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için kurslar açmak, staj yaptırmak, görev yapacağı ülke ile ilgili 

tanıtıcı ve rehber yayınlar hazırlamak. 

d) Türkçe eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt 

içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yapmak. 

e) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türk Dili ve edebiyatı ile filoloji 

bölümlerinde uygulanan dil öğretimi metotlarını geliştirebilmek için çalışmalarda bulunmak. 

f) Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ile işbirliği yaparak, Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, 

videokaseti, bantlar hazırlatmak, kitaplar ve broşürler yayınlamak ve yayınlatmak. 

g) Üniversitelerdeki Türkçe eğitimi, Türk Dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türk Dili ve edebiyatı bölümleri ile 

benzer birimlerin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek. 

ğ) Türk Dili öğretiminin daha verimli hale getirilebilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında 

karşılaştırılmalı çalışmalar yapmak. 

h) Dil öğretimi metotları ile ilgili araştırma ve uygulamalar yapmak. 

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini gereği kadar öğrenebilmeleri için yurt içinde kısa süreli 

uyum kursları düzenlemek. 

i) Çeşitli dillerde çeviriler yapmak ve bu konuda kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkide bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür ve görevleri 



 313 

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından 

görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür 

görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün görevi başında altı aydan fazla bulunmadığı hallerde Rektör, 

yeni bir Müdür görevlendirir. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek. 

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek. 

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini belirlemek. 

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak. 

e) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşünü 

de alarak Rektörlüğe sunmak. 

f) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak. 

g) Yurt içi ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak. 

(3) Çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından 

en çok iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması 

halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanda Yönetim Kurulu üyelerinden biri en 

kıdemlisinden başlamak üzere vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması ya da herhangi bir nedenle görevden 

ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında 

faaliyet gösteren iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör 

tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden 

görevinden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında bulunan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. 

Yönetim Kurulu üç ayda en az bir kez salt çoğunlukla ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve oy çokluğu 

ile karar alır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek. 

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek. 

c) Proje konularını tespit etmek. 

ç) Merkezin araştırma ve uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, bu birimlerin başkanlarını 

görevlendirmek. 

d) Merkeze bağlı birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip karara bağlamak. 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak. 
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f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

g) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkeze bağlı yeni şubelerin açılması, gerekli görüldüğünde 

mevcut şubelerin kapatılması ve bu şubelerde çalışacak idari ve akademik personelin görevlendirilmesi konularında 

karar almak. 

ğ) Merkezde ve bağlı şubelerde her türlü öğrenci işlerini yürütecek ve sınav sonuçlarını ilan edecek öğrenci 

işleri birimlerini oluşturmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Dil kursları 

MADDE 9 – (1) Merkezde öğretilen dillere ait kursların türü, süreleri, içerikleri ve ücretleri; bu kurslara ait 

dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak 

materyallerin hazırlanması ve seçimi; kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, 

içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak öğretim elemanlarının seçimi, bu öğretim elemanlarının 

eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitim konuları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 10 – (1) Merkezde görev yapacak akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 11 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sinop Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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SÜLEYMAN  DEMİREL ÜNİVERSİTESİ  
 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

Kuruluş  

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Süleyman Demirel 

Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi” adıyla bir merkez kurulmuştur. 

Amaç ve Görevleri  

Madde  2-Merkezin Amacı, Türk Gençliğinin 2547 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen amaçlar ve ilkeler 

doğrultusunda yetişmesini sağlamaktır. 

Merkezin görevleri şunlardır: 

Türk dili ve dil öğretimi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konuda teşviklerde bulunmak. 

Türk Dili ve dil öğretimi hakkında bir ihtisas kitaplığı ve arşivi oluşturmak. 

Türk Dili ve dil öğretimi hakkında Üniversite içinde ve dışında konferans, seminer, panel, kongre gibi ilmi ve akademik 

faaliyetlerde bulunmak. 

Isparta ve yöresi ağızları ile ilgili derleme, araştırma ve incelemeler yapmak. 

Türk Dili ve dil öğretimi ile ilgili her türlü ilmi makale, kitap ve tezleri yayımlamak. 

Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda Türk Dili dersi okutmakla görevli olan öğretim 

elemanlarına yardımcı olmak, onlara gerekli akademik çalışma ortamı hazırlamak, ilmi faaliyette bulunmalarını  temin etmek 

ve bu konudaki koordinasyonu sağlamak. 

Organlar 

Madde 3-Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezinin organları şunlardır: 

Merkez Müdürü  

Genel Kurul  

Yönetim Kurulu  

Merkez Müdürü 

Madde  4-Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü , Rektör tarafından 3 yıl için atanan bir öğretim üyesidir. Süresi 

biten müdür yeniden seçilebilir. Merkez Müdürü 3 yıl için kendisine bir yardımcı seçebilir. Müdürün görevi sona erince, 

yardımcının görevi de kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü Yönetim Kuruluna  başkanlık eder. Çalışmaların düzenli bir 

şekilde yürütülmesini sağlar. Merkez Müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı 

yoksa veya mazeretli ise  Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet 6 aydan fazla sürerse yeni bir 

Merkez Müdürü atanır. 

Genel Kurul 

Madde 5- Süleyman Demirel Üniversitesinde Türk Dili alanında (Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sosyoloji, İlahiyat vb.) görev 

yapan üye ve yardımcıları ile Türk Dili dersini okutan öğretim elemanlarından meydana gelir. Merkez Müdürü ve yardımcısı 

kurulun tabii üyesidir. 

Genel Kurula Merkez Müdürü başkanlık eder. 
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Genel Kurul, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Bir yıl içindeki faaliyetler hakkında bilgi alır, 

yıllık çalışma planını görüşür, yönetim kuruluna üç üye seçer. 

Yönetim Kurulu 

Madde  6-Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ile Müdür tarafından gösterilecek 6 aday arasından 

Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilecek 3 öğretim üyesinden oluşur.  

Yönetim Kurulu, Uygulama ve Araştırma Merkezinin karar organıdır. Merkez Müdürü tarafından sunulan faaliyet programı 

ve teklifleri görüşür,karara bağlar ve diğer çalışmalarda Merkez Müdürüne yardımcı olur.  

Kadrolar 

Madde  7-Merkezin akademik , idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kurulunun 13 üncü maddesine 

göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır. 

 

Merkezin Gelirleri 

Madde  8-Merkezin gelir kaynakları şunlardır: 

Rektörlük tarafından Merkeze tahsis edilen ödenek, 

Döner sermaye gelirleri , 

Araştırma Fonundan proje karşılığı alınacak ödenekler, 

Merkeze yapılacak her türlü bağış, 

Merkez tarafından hazırlanan rapor, proje vb. hizmetlerle yayınlardan sağlanan gelirler. 

Merkezin Giderleri 

Madde 9-Merkezin giderleri şunlardır: 

Yayın giderleri 

Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı derleme ve araştırma , seminer, sempozyum, konferans gibi faaliyetler için yapılacak 

harcamalar, 

Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak diğer harcamalar. 

Bütçe 

Madde 10- Merkezin bütçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Rektörlüğe sunulur. 

Bütçe harcamalarında Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör ita amirliğini Rektör yardımcılarından birine veya Merkez 

Müdürüne devredebilir. 

Yürürlük 

Madde 11-Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde12- Bu yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Yürütür. 
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10 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28229 

YÖNETMELİK 

Süleyman Demirel Üniversitesinden: 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/5/1998 tarihli ve 23341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi 

Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine göre Süleyman Demirel Üniversitesi 

Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin (TÜDAM) amaç ve görevlerine, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin başlığı “Merkezin amacı ve görevleri” olarak, aynı 

maddenin ikinci fıkrasının (1) numaralı alt bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“1) Türk dili ve dil öğretimi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak, ilgili birimlerle işbirliği halinde, bu 

konuda kurslar açıp sertifika programları düzenlemek; Merkezde verilen Türkçe kursu süreleri ve içerikleri, bu 

kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda 

kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya bağımsızca uygulanacak 

sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların görevlendirilmesi, bu 

okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konularda koordinasyonu sağlamak.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

4 Kasım 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28105 

YÖNETMELİK 

Süleyman Demirel Üniversitesinden: 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 13/5/1998 tarihli ve 23341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi 

Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı 

bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“6) Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı 

dersleri okutmakla görevli olan öğretim elemanlarına yardımcı olmak, onlara gerekli akademik desteği vermek, ilmi 

faaliyette bulunmalarını temin etmek.” 
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 4 – Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Rektör tarafından öğretim 

elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez 

Müdürü üç yıl için kendisine bir yardımcı seçebilir. Merkez Müdürünün görevi sona erince, yardımcısının görevi de 

kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Çalışmaların düzenli bir şekilde 

yürütülmesini sağlar. Merkez Müdürü geçici olarak görevden ayrıldığında yardımcısı ona vekalet eder. Yardımcısı 

yoksa veya mazeretli ise Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni 

bir Merkez Müdürü görevlendirilir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ile Merkez Müdürü tarafından gösterilecek altı 

aday arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim elemanından oluşur.” 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

4 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27014 

YÖNETMELİK 

 Süleyman Demirel Üniversitesinden: 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ ÖĞRETİMİ  

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE  

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

  

 MADDE 1 – 13/5/1998 tarihli ve 23341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Türk 

Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı alt bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 "1) Türk dili ve dil öğretimi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak, ilgili birimlerle işbirliği halinde, bu 

konuda kurslar açıp sertifika programları düzenlemek." 

 MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 

24 Aralık 2017 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30280 

YÖNETMELİK 

Şırnak Üniversitesinden: 

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

faaliyetlerine, organlarına, yönetimine ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Şırnak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 

ç) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

d) Rektör: Şırnak Üniversitesi Rektörünü, 

e) Üniversite: Şırnak Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Şırnak Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yurt içinde ve dışında yabancılara, akraba topluluklardan gelen soydaşlarımıza 

özellikle ekonomik ve akademik açıdan değeri hızla artan Türkiye Türkçesini öğretmek; onlara Türkiye’yi ve Türk 

kültürünü yaşatarak tanıtmaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Üniversitenin dil eğitim ve öğretim kalitesini, bu alanda uzman öğretim elemanlarının desteğiyle yükseltmek. 

b) Ulusal ve uluslararası dil öğretim standartlarını esas alarak son teknoloji ve yöntemlerle Üniversite öğrencileri ve 

personeline, Üniversite dışından isteklilere özel ve genel amaçlı dil kursları düzenlemek. 

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi 

konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; ortak 

seminer, bilgi şölenleri ve bilimsel toplantılar düzenlemek. 

ç) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile yabancı diller arasında 

karşılaştırmalı bilimsel çalışmalar yapmak. 

d) Türkçenin öğretim yöntemleri üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak. 

e) Türk dili üzerine araştırma ve incelemede bulunacak yerli ve yabancı araştırmacılara Merkezin imkânları 

çerçevesinde teknik, bilimsel ve sosyal destek sağlamak. 

f) Araştırmacıların istekleri ve Merkez Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma 

sonuçlarının dergi, kitap, katalog, ansiklopedi şeklinde veya internet ortamında yayımlanmasını sağlamak. 

g) Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü programlarında öğrenim görecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe 

öğretmek. 

ğ) Yabancı uyruklular için Türkçe seviye belirleme sınavları yapmak ve buna uygun sertifikalar vermek. 

h) Yurt içinde ve dışında Türkçe ve yabancı diller öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt 

içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak. 

ı) Yabancı uyruklulara, yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve diğer isteklilere Türkçeyi 

öğretmek. 

i) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya teşvik amacıyla yurt 

içi ve dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. 

j) Türkçenin ana dili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile 

ilgili yurt içi ve dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

k) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayımlamak, dil laboratuvarları oluşturmak. 

l) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve 

Edebiyatı, dilbilim, yabancı diller bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama 

programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
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Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü, 

b) Merkez Yönetim Kurulu, 

c) Merkez Danışma Kurulu. 

Merkez Müdürü 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile 

görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan 

Merkez Müdürünün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. 

Merkez Müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Merkez Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek, 

c) Çalışma programlarını ve faaliyet programlarını hazırlamak, Merkez Yönetim Kuruluna önermek ve Merkez 

Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek, 

ç) Çalışma ve faaliyet gruplarını yönlendirmek ve denetlemek, 

d) Çalışma ve faaliyet gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Merkez Yönetim Kurulunu bilgilendirmek, 

e) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini 

ve denetimini sağlamak, 

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 

Merkez müdür yardımcıları ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından iki 

kişiyi Merkez müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez müdür yardımcılarının 

görev süresi en çok üç yıldır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde Merkez müdür yardımcılarının da görevi sona 

erer. Görevinden ayrılan Merkez müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi 

görevlendirilebilir. 

(2) Merkez müdür yardımcılarının görevleri şunlardır: 

a) Merkez Müdürünün katılmadığı toplantılara katılmak, 

b) Merkez Müdürünün yokluğunda, Merkez Müdürünün yerine altı aya kadar vekâlet etmek. 

Merkez Yönetim Kurulu 

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve Merkez müdür yardımcıları ile Merkezin faaliyet 

alanlarıyla ilgili fakültelerden ve gerekli görüldüğünde yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında çalışmalarda 
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bulunan öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle Rektörce görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi 

dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye 

görevlendirilebilir. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkez Müdürünün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek, 

b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak, uygulanışını 

denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmalarını yürütmek. 

(2) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine ayda en az bir kez ve gerektiğinde daha sık toplanır 

ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerin salt 

çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

Merkez Danışma Kurulu 

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarından en az birer kişi olmak üzere 

Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen sekiz öğretim üyesi ve Üniversite bünyesindeki enstitü müdürlerinden 

oluşur. Merkez Danışma Kurulunun üye sayısı en fazla on bir kişidir. Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen 

Merkez Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden Merkez Danışma Kuruluna 

seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri seçilir. 

Merkez Danışma Kurulunun görevleri 

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kere toplanıp, Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma, 

denetleme gibi faaliyet alanları ile ilgili danışmanlık komisyonları oluşturmak, 

b) Merkez faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine 

devredebilir. 

Personel ihtiyacı 

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 

üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
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MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şırnak Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÖMER 
 

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 –(1) Bu Yönetmeliğin amacı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk.e Öğretim 

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının 

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 –(1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk.e Öğretim Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve 

çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 –(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek.ğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 –(1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (TOBB ETÜ-TÖMER): TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk.e Öğretim Uygulama ve 

Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyetini, 

d) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rekt.rünü, 

e) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini, 

f) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
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Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından 

gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türk.e öğretmek, yabancılara Türk.e öğretmek amacıyla Türkiye’den 

yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak, gerekli dokümantasyon ve materyal 

çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje 

faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle 

paylaşılmasını sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 –(1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amacını gerçekleştirmek için 

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Türk.eyi bir dünya dili olarak yabancılara öğretmek, 

b) Yabancılara Türk.e öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi yetiştirilmesini sağlamak ve bu 

amaç doğrultusunda kurs ve seminerler düzenlemek, 

c) Türk.enin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili 

raporlar hazırlamak, 

ç) Yabancı dil öğretimi alanında faaliyet yapan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde 

bulunarak, ortak araştırma ve eğitim programları gerçekleştirmek; Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve 

uluslararası düzeyde ortak kongre, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim ve benzeri etkinliklerle sertifikalı veya 

sertifikasız eğitim programları düzenlemek ve yürütmek, 

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; 

ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak, 

e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya 

da ücretsiz danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek, 

f) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı B.lümü ile Yabancı Diller B.lümü ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji 

Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile işbirliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim 

programları düzenlemek, 

g) Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı B.lümünün lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören 

öğrencileri, Türk.enin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek 

olmak, 

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, 

h) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, 
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yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak, 

ı) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak, 

i) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, 

j) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak, 

k) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma 

birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, 

l) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan 

yararlanmak, 

m) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri, 

Çalışma ve Proje Grupları 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 –(1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu, 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 –(1) Müdür; Rekt.rün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından, tercihen Üniversitenin ilgili 

b.lüm başkanı, öğretim üyeleri veya üniversitelerin ilgili b.lümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda bilgi ve 

deneyimi olan kişiler arasından ü. yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar 

görevlendirilebilir. Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite 

öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi Rektör tarafından ü. yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. 

Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri 

Müdüre vekâlet eder. Her hangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı 

durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir. 

Müdürün görevleri 

MADDE 9 –(1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda 

yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak, 

c) Bu Yönetmelikte .ng.rülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, 
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d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası 

kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek, 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve büt.e taslağının 

hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma 

programı ve büt.e taslağını Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rekt.rlüğe iletmek, onaylanan çalışma 

programı ve büt.enin uygulanmasını sağlamak ve izlemek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, görevlendirmeler için 

Mütevelli Heyete teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu 

olarak görevlendirmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 –(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Türk.e öğretimi ile ilgili b.lümlerindeki öğretim 

elemanları ve diğer üniversitelerin Türk.e öğretimi ile ilgili b.lümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda 

deneyimli kişiler arasından, Müdürün ve Rekt.rün önerisi üzerine, Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilen dört 

üyeden oluşur. 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ü. yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri 

bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. 

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 11 –(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları 

tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve büt.e taslağını g.rüşmek ve 

Mütevelli Heyetin onayına sunmak, 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak. 

Danışma kurulu 

MADDE 12 –(1) Danışma Kurulu; konularında uzman akademik personel ile Merkezin faaliyet alanında 

çalışmış veya bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler arasından, Müdürün 

teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından görevlendirilen en az beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin 

görev süresi ü. yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, 
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Müdürün teklifi üzerine yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu Müdürün başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. 

Danışma kurulunun görevleri 

MADDE 13 –(1) Danışma Kurulunun görevi; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde tanımlanan amaçlar 

çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik g.rüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve Yönetim Kuruluna 

sunmaktır. 

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları 

MADDE 14 –(1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi 

ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere yeterli sayıda 

personel, Müdürün teklifi üzerine Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15 –(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli 

Heyet ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 16 –(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 –(1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rekt.rü yürütür. 
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ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
 

15 Ağustos 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29802 

YÖNETMELİK 

Uludağ Üniversitesinden: 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını, 

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez (ULUTÖMER): Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

d) Rektör: Uludağ Üniversitesi Rektörünü, 

e) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu, 

f) Üniversite: Uludağ Üniversitesini, 

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı ve faaliyet alanları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ve Türk soylular dâhil, yabancı uyruklulara Türkçe 

öğretmek ve bu uygulamayı çeşitli uzmanlık alanlarında gerçekleştirmektir. 

(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkezin amacını gerçekleştirmek için gerektiğinde birimler oluşturmak ve alanıyla ilgili konularda bakanlıklar, 

diğer üniversitelerin ilgili birimleri ve kamu kuruluşlarıyla ortak eğitim-öğretim, araştırma ve yayın faaliyetleri 

yürütmek. 

b) Alanla ilgili kamu kurumları ve özel kurumlarla işbirliği yaparak Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlayacak 

nitelikte yazılı ve görsel öğretim materyali hazırlayıp yayınlamak. 

c) Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından yurt içi ve yurt dışındaki görevlendirmelerde öğretim 

elemanları ve öğretmenlere yönelik kurslar açmak. 

ç) Türkçenin öğretilip araştırılması için Üniversite ve diğer ulusal veya uluslararası üniversitelerde okuyan ön lisans, 

lisans ve lisansüstü öğrencilerle mezunlarına yönelik ortak programlar hazırlamak, kurslar düzenlemek ve stajlar 

yaptırmak. 

d) Türkçeyi daha iyi şekilde öğretmeye, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaya teşvik amacıyla yurt içi ve yurt 

dışında geziler düzenlemek ve ödüller vermek. 

e) Türkçenin ana dil olarak veya yabancılara öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

f) Yabancılara Türkçe öğretimi yöntemleri üzerine araştırmalar yapmak. 

g) Dil sınavları ve dil yeterlilik sınavları düzenlemek. 

ğ) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji Bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe, Türk Dili ve 

Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Halk Bilimi, Dil Bilimi ve 

Yabancı Diller Bölümleri son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek. 

h) Türkçe öğretiminin daha verimli hâle getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak. 

ı) Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına, Türk Dilini öğrenebilmeleri için kısa süreli uyum kursları düzenlemek. 

i) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim, 

öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, eğitimci, 

akademisyen, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanları ve diplomatlara, iş adamlarına, Türkiye Türkçesi kursları 

düzenlemek. 

j) Türkçe öğrenmek isteyenlere uzaktan eğitim vermek suretiyle Türkiye Türkçesi öğretmek. 

k) Kendini geliştirmek isteyenler için diksiyon, okuma ve benzeri Türkçe dil becerilerini geliştirmeye yönelik sosyal 

ve kültürel destekli kurslar açmak. 

l) Türkiye Türkçesi ile birlikte Azeri, Kazak, Kırgız, Özbek, Türkmen Türkçesi gibi Türk lehçeleriyle ilgili kurslar 
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düzenlemek. 

m) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını 

sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

n) Akademik Türkçe ile ilgili kurslar ve seminerler düzenlemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve Müdür Yardımcıları 

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç 

yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede 

görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak 

görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcılarını değiştirebilir. Müdür Yardımcıları bu sıfatları 

dolayısıyla oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar. 

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet üç aydan fazla 

sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcılarının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil ve kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları uygulamak, Merkezin amaç ve 

faaliyetlerinde belirtilen konularda işleyişi sağlamak. 

b) Merkezin işleri ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini 

yapmak. 

c) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre 

iletmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 9 – (1) Müdür dâhil beş kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Müdürün teklifiyle Rektör tarafından Üniversitede 

görevli öğretim elemanları arasından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye 

görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak salt 
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çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları 

belirlemek. 

b) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili karar almak. 

c) Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerilerde bulunmak. 

ç) Merkezde uygulanacak kursların açılmasına ilişkin esasları belirlemek. 

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar 

sağlandığı konusunda bir sonraki Danışma Kuruluna rapor vermek. 

e) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak. 

f) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bunlara ilişkin protokolleri 

hazırlamak. 

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan 

esasları Rektörlüğe sunmak. 

ğ) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve 

bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak. 

h) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip 

karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.  

ı) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit 

etmek. 

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara  bağlamak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, ilgili konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş en fazla on beş 

kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma 

Kurulu üyeliğine Üniversite dışından üye seçilebilir. Rektör, Danışma Kurulunun doğal başkanıdır. 

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından önerilen bir tarihte toplanır. 

Toplantı yapmak için çoğunluk şartı aranmaz. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Merkez ve şube yöneticilerinin de 

Danışma Kurulu toplantılarına katılmalarını isteyebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve tavsiyelerde bulunur. 

Çalışma grupları ve görevleri 

MADDE 12 – (1) Merkezin bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve Merkez çalışmalarında 

verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli 

olarak Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilirler. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini 

izler ve denetler. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı 

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları 

uygulanır. 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 15 – (1) 16/7/2014 tarihli ve 29062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Dil Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

 

  



 333 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ 
 

2 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28221 

YÖNETMELİK 

Uşak Üniversitesinden: 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin 

usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinin amaçlarına, faaliyet 

alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile ondördüncü  maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Merkez: Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

b) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Uşak Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yabancılara Türkçe öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar 

yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, 

ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak 

üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla, ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak, 

b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp 

yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 

yapmak, 

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşları ve 

Türkiyedeki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, 

ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları 

duyurmak için seminer,  kurs ve toplantılar düzenlemek, 

d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi 

ve yurt dışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere ödüller vermek, 

e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, 

broşür yayınlamak, bu amaçla yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak, 

f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt 

dışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak, 

g) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiyedeki üniversitelerin Türk Dili, dil 

bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları 

düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek, 

ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını 

hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve dil merkezleriyle iş 

birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak, 

h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı 

çalışmalar yapmak, 

ı) Yurt dışında yaşayan ve/veya ülkeye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe öğretmek, 

i) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek, 

j) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik sosyal ve kültürel destekli 

kurslar açmak, 

k) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası 

projelere ortaklık etmek, 

l) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk 

öğrencilerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma 
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kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü, 

b) Merkez Yönetim Kurulu, 

c) Merkez Danışma Kurulu. 

Merkez müdürü ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için 

görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevi başında 

bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir. 

(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Merkez Müdürünün teklif edeceği dört aday arasından Rektör 

tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda müdür 

yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür 

yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek, 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek, 

c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını 

amaçlarına uygun olarak yürütmek, 

ç) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini 

hazırlamak, toplantıları yönetmek, 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak, 

e) Merkezin araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve bunlarla ilgili önerilerini 

Rektöre iletmek. 

Merkez yönetim kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve 

üniversitede merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile 

görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi 

biten Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. 

Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler 

görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında 
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toplanmak, 

b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek, 

c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri 

belirlemek, 

ç) Proje konularını tespit etmek, 

d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Merkez Yönetim Kurulunun 

teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak, 

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak, 

f) Merkez Danışma Kurulunun dört üyesini seçmek, 

g) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

Merkez danışma kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim 

Kurulunun diğer üyeleri ile Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim 

elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Merkez Yönetim Kurulu tarafından 

görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Merkez Müdürünün çağrısı 

üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz. 

(2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak, 

b) Merkezin genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, 

amaçlarına uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. 

Demirbaş, alet, ekipman 

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

 

 

 

13 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28263 

YÖNETMELİK 

Uşak Üniversitesinden: 

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 2/3/2012 tarihli ve 28221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Türkçe Öğretimi 

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türkçe Öğretim 

Merkezinin” ibaresi “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

2/3/2012 28221 
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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

  

12 Eylül 2013  PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 

YÖNETMELİK 

Üsküdar Üniversitesinden: 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkez 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (TÖMER): Üsküdar Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amaçları 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Türkçe öğretiminin yanı sıra, alan uzmanlarının Türkçe ile ilgili gerçekleştireceği araştırma, uygulama ve 

yayın etkinlikleri için etkin bir zemin oluşturmak. 

b Türkçenin etkin ve verimli yöntemlerle öğrenilmesini amaçlayarak yurt içi veya yurt dışından Türkiye’ye 

gelen yabancı uyruklu öğrencilere çağdaş bir öğrenme ortamı sunmak. 

c) Üretmeye odaklanan, araştırma ve uygulamaya yönelen bir yapılanmaya sahip olmak. 

ç) Türk Dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak, dil öğrenme 

ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak. 

d) Türk topluluklarının, farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserlerini ve Türk Kültürünün 

çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Türk Dilinin tarihsel dönemleri ve çağdaş kolları üzerine araştırmalar yapmak, projeler üretmek. 

b) Türk Dilinin halen konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle işbirliği ve ortak çalışmalar 

yapmak. 

c) Türk Dilinin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak. 

ç) Türk Dilinin kollarından birini konuşan ülkelerin bilim insanları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak. 

d) Türk Dilinin bütün kollarının öğrenilmesine yönelik programlar düzenlemek. 

e) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek. 

f) Türk Dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye; daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

g) Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi; mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunları 

konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu sorunlara öneriler getirmek. 

ğ) Dilin en önemli kültür taşıyıcılarından biri olması özelliğinden hareketle, Türk Dilinin öğretilmesi 

çalışmalarında Türk Kültürünün tanıtılması hususunun değerlendirilmesini sağlamak. 

h) Türk Dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak. 

ı) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak, bunların sonucuna 

göre öğrencilere öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek. 

i) Türk Dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek; Türkiye dışındaki ülkelerde çalışmalarını sürdüren Türkoloji (Türk Dili ve Edebiyatı) bölümlerinin 
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Türkçe hazırlık sınıflarına hazırlık eğitimi vermek. 

j) Talep halinde resmî veya özel kurum ve kuruluşların personeline yazışma ve konuşma eksiklerini 

tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için 

görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. 

Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. 

(2) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak. 

c) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek. 

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim 

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak. 

f) Çalışma programları hazırlamak, Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma 

gruplarını yürütmek, yönlendirmek ve denetlemek. 

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunu 

bilgilendirmek. 

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin 

düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak. 

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak. 

(3) Müdürün çalışmalarında yardımcı olmak üzere, müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından en fazla iki 

müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 
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MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından 

görevlendirilecek dört üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu 

üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü 

toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının 

salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. 

(3) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının 

belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak. 

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek. 

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu 

değerlendirmek. 

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri 

düzenleyerek vermek. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla 

Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile istekleri halinde Üniversite dışından, ulusal ve 

uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen en az beş 

üyeden oluşur. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte 

görüş bildirir. 

(4) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu 

olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. 

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak. 

c) İlgili kuruluşlar arasında işbirliği sağlamak ve Merkez faaliyetleri hakkında önerilerde bulunmak. 

Çalışma birimleri ve görevleri 

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere 

proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri oluşturulabilir. Çalışma 

birimleri, Çalışma birimi başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine 

etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur. 

(2) Çalışma birimleri; Müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla kurulur, ilgili çalışma birimi başkanı veya 

Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili 

olarak Müdüre önerilerde bulunur. Çalışma birimlerindeki elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için 

Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, çalışma birimlerinin faaliyetlerini izler ve denetler. Görev süresi dolan 

çalışma birimi elemanının görev süresi Yönetim Kurulunca uzatılabilir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü 

maddesine göre, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YALOVA ÜNİVERSİTESİ 
 

4 Mart 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30350 

YÖNETMELİK 

Yalova Üniversitesinden: 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;  4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (YTÖMER): Yalova Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Yalova Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 

Merkezin amacı 
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MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Türkiye dışındaki akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri mensupları ile 

yabancılara Türkçe öğretimi vermek ve bu konuda kurumsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bunların yapılmasını 

özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir. 

Merkezin faaliyet alanları 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, 

panel, çalıştay, konferans, yüksek lisans programları ve kurslar düzenlemek, özel veya resmi kuruluşlardan gelecek 

istekler doğrultusunda projeler ve projelerle ilgili uygulama birimlerini oluşturmak, bunlara katılmak, bunları 

desteklemek ve yürütmek. 

b) Yabancılara Türkçe öğretiminin faaliyet alanlarına yönelerek bu alanlara özgü araştırma ve uygulamalar yapmak. 

c) Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda ülke politikalarının geliştirilmesinde yardımcı olmak. 

ç) Öğrencilerin ve araştırmacıların; Merkezin amacıyla ilgili konularda eğitim, araştırma ve öğretim yapmalarını 

sağlamak, bu konuda yardımcı olmak. 

d) Merkezin amaçları çerçevesinde dergi, broşür, araştırma raporu ve kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel, sanatsal ve 

bilimsel etkinlikler düzenlemek, yabancılara Türkçe öğretimi arşivi ve kitaplığı oluşturmak. 

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamunun veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için kurs, 

seminer, konferans, kongre, panel, çalıştay ve her türlü bilimsel toplantı ile benzeri faaliyetler düzenlemek. 

f) Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, 

öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar geliştirmek, bunlarda yer 

almak ve desteklemek. 

g) Akraba topluluklar ve Türk Cumhuriyetleri ile ortak projeler düzenlemek. 

ğ) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Organları ve Görevleri 

Merkezin organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır: 

a) Müdür. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Müdür ve görevleri 

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. 

Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde 

yeni Müdür görevlendirilir. 

(2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Müdürün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından iki müdür 
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yardımcısı görevlendirilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. 

Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. 

(3) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek. 

c) Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak 

yürütmek. 

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları 

yönetmek. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu her yılın Aralık ayında hazırlayarak Rektörün onayına sunmak. 

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulu ve görevleri 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma 

alanlarında faaliyet gösteren ve Müdürün önereceği sekiz öğretim elemanı arasından Rektörün onayı ile 

görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi 

biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi 

bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler 

görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu ayda en 

az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. 

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek. 

b) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek. 

c) Proje konularını tespit etmek. 

ç) Merkezin araştırma ve uygulama gruplarının kurulmasına karar vermek, Müdürün teklifine göre bu grupların 

başkanlarını görevlendirmek ve gruplara ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak. 

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak. 

e) Danışma Kurulu üyelerini seçmek. 

f) Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak. 

Danışma Kurulu ve görevleri 

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Yönetim 

Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve 

istekleri halinde kamuda ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam on bir 

kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Müdürün çağrısı üzerine Müdür başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt 

çoğunluk koşulu aranmaz. 

(2) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır: 
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a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve öneriyle katkıda bulunmak. 

b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda uyarı ve öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçlarına 

uygunluğu konusunda danışmanlık yapmak. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre 

Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre 

devredebilir. 

Demirbaş, alet, ekipman 

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve 

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

23 Mayıs 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29720 

YÖNETMELİK 

Yeni Yüzyıl Üniversitesinden: 

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA  

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline 

ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin 

amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin 

hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci 

fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (YÜTÖM): Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, 

c) Müdür: Merkezin Müdürünü, 

ç) Rektör: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,    

d) Üniversite: Yeni Yüzyıl Üniversitesini, 

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Yeni Yüzyıl Üniversitesi Yönetim Kurulunu, 

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurt dışından gelecek yabancı 

uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim 

elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak,  ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon 

ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak proje 

faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli etkinliklerle paylaşılmasını 

sağlamaktır. 

Merkezin faaliyet alanları  

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Bir dünya dili olan Türkçeyi yabancılara öğretmek, 

b) Yabancılara Türkçe öğretimi alanında öğretim elemanlarının daha iyi  yetiştirilmesini sağlamak ve bu amaç 

doğrultusunda yayın faaliyetinde bulunmak, kurs ve seminerler düzenlemek, 

c) Türkçenin yabancılara öğretimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu konularla ilgili raporlar 

hazırlamak, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi gezileri düzenlemek, 

ç) Türkçenin öğretimi konusunda yöntemler geliştirmek, programlar hazırlamak; Merkezin amaçları doğrultusunda 

ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak kongre, konferans, seminer, çalıştay, toplantı, eğitim 

ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve yürütmek, 

d) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve 

uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak, 

e) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz 

danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,  

f) Üniversitenin Türk Dili, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Yabancı Diller Bölümü ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yaparak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde 

kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek, 

g) Üniversitenin ilgili lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören öğrencilerini, Türkçenin yabancılara 

öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak, 

ğ) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,  

h) Merkez amacının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak, yaptırılacak araştırma 

sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet ve benzeri yayın araçları vasıtasıyla duyurmak, 

ı) Kamuoyunu bilgilendirici (kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak gibi) tanıtım faaliyetlerinde 

bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak, 

i) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Üniversite imkânlarının tanıtımını yapmak, 

j) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak, 

k) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel çalıştırmak, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje grupları oluşturmak, 

l) Araştırma, inceleme, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak, 
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m) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma ve Proje Grupları 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Müdür, 

b) Yönetim Kurulu. 

Müdür 

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle 

görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.  

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları 

arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.  

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri 

Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı 

durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir.        

Müdürün görevleri 

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır: 

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, 

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu 

sağlamak, 

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, 

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak, 

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla 

ilişkilerini yürütmek,  

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını 

sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına 

sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek, 

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre sunmak, çalışma birimleri ile 

çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, 

g) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak 

görevlendirmek. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversitenin Türkçe öğretimi ile ilgili bölümlerinde veya Yabancı 

Diller Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrosunda çalışanlardan, Müdürün önerisi ve 
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Rektörün onayıyla görevlendirilen en az dört üyeden oluşur.  

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden 

ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.  

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu en az salt 

çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. 

Yönetim Kurulunun görevleri 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak, 

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek, sunulan raporu değerlendirmek, 

c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve 

değerlendirmek, 

ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve 

proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak. 

Çalışma ve proje grupları 

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile 

çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı 

Müdür tarafından Rektöre bildirilir ve görevlendirme yapılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller 

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite 

Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ 
 

12 Ocak 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28171 

YÖNETMELİK 

Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden: 

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve 

Araştırma Merkezinin amaç ve faaliyet alanları ile yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi'nin amacına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, 

b) Merkez (Karaelmas TÖMER): Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezini, 

c) Merkez Müdürü: Merkezin müdürünü, 

ç) Rektör: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Zonguldak Karaelmas Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Merkezin Amaçları ve Çalışma Alanları 
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Merkezin amacı 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Başta Türkçe olmak üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile tekniklerini geliştirerek bunları 

uygulamak. 

b) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini 

incelemek. 

c) Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda bilimsel, kültürel 

ve sanatsal etkinliklerde bulunmak. 

Merkezin faaliyet alanı 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: 

a) Yurt içinde Türkçe ve ilgili dilleri öğretmek. 

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe ve ilgili dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak 

eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak. 

c) Araştırma ve uygulamaları teşvik etmek; yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar 

düzenlemek. 

ç) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü en güzel şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt 

içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek. 

d) Türkçenin anadil olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu 

konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak. 

e) Türk Dili ve dil öğretim yöntemleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak. 

f) Türkçeyi öğreten ve Türkiye'yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, 

proje, broşür yayınlamak. 

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında 

karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. 

ğ) Türk dilinin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili 

kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek. 

h) Türk kültür dünyasını, Türk dillerinin yayılma alanlarını, Türk dilinin yadigârlarını, yurtta ve dünyada 

bıraktığı eserleri yerinde görüp incelemek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek. 

ı) Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda 

ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek. 

i) Türk dilinin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organları ile işbirliği yapmak. 

j) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenmek isteyenlere seviye belirleme sınavları yapmak ve bunların sonucuna 

göre öğretim programları düzenlemek ve sertifika vermek.  

k) Türk dilini ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar 

düzenlemek. 
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l) Talep hâlinde yazışma ve konuşma eksiklerini tamamlayıcı kurslar düzenlemek, seminerler vermek ve 

bunları sertifika ile belgelemek. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri 

Merkezin yönetim organları 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır: 

a) Merkez Müdürü. 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

Merkez müdürü 

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri 

arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir ve 

aynı usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu 

üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez 

Müdürünün görevde olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. 

Merkez müdürünün görevleri 

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır; 

a) Merkezi temsil etmek. 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek. 

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek. 

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak. 

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun 

görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak. 

e) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek. 

f) Danışma Kuruluna başkanlık etmek. 

Yönetim kurulu 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından 

Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev 

süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle 

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun 

Başkanıdır. Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılanların salt 

çoğunluğu ile alınır. 

Yönetim kurulunun görevleri 
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MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak. 

b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin 

esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek. 

c) Eğitim programları sonunda verilecek diploma, başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilme 

koşullarını Üniversite Senatosuna önermek. 

ç) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütebilmesi için gerekli düzenlemeleri 

yapmak. 

d) Eğitim programlarının düzenlenmesine, düzenlenen programlarda görevlendirilecek kişilere ve bunlara 

yapılacak ödemelere ilişkin karar almak. 

e) Merkezin bütçesini hazırlamak. 

f) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak. 

g) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve 

protokollerini hazırlamak. 

Danışma kurulu ve görevleri 

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları 

doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört 

kişi ve Merkez Müdüründen oluşur. Merkez Müdürü, Danışma Kurulunun Başkanıdır. Danışma Kurulu üyelerinin 

görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılan üyelerin 

yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir. 

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Merkez Müdürünün daveti üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve 

katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. 

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki 

çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 

uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Demirbaş ve ekipman 

MADDE 14 – (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin 

kullanımına tahsis edilir. 

Harcama yetkilisi 

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Merkez 

Müdürüne devredebilir. 
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Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite 

Senatosu kararları uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  
 

  

 

 

30 Temmuz 2012 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28369 

YÖNETMELİK 

Bülent Ecevit Üniversitesinden: 

ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE  

ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 12/1/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Karaelmas 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas Tömer) Yönetmeliğinin adı “Bülent Ecevit 

Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1, 2 , 4 ve 18 inci maddelerinde yer alan “Zonguldak Karaelmas” ibareleri 

“Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

12/1/2012 28171 
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