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YÖNETMELİK

G�resun Ün�vers�tes�nden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; G�resun Ün�vers�tes� Türkçe ve Yabancı D�l Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, organlarının görevler�ne ve çalışma şekl�ne
�l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; G�resun Ün�vers�tes� Türkçe ve Yabancı D�l Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, bunların görevler�ne ve çalışma şekl�ne �l�şk�n
hükümler� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 4/11/1981 tar�hl� ve 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun 7 nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�n�n (2) numaralı alt bend� �le 14 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) B�r�m sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu olan öğret�m
elemanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

c) İdar� koord�natör: Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmekle görevl� personel�,

ç) Merkez: G�resun Ün�vers�tes� Türkçe ve Yabancı D�l Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
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d) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

e) Rektör: G�resun Ün�vers�tes� Rektörünü,

f) Ün�vers�te: G�resun Ün�vers�tes�n�,

g) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amaçları ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı ve faal�yet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez�n amaçları ve faal�yet alanları şunlardır:

a) Yurt�ç�nde ve yurtdışında Türkçey� ve yabancı d�ller� öğretmek, d�l öğretme faal�yetler�ne destek olmak
üzere Türk�ye’y� ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre şubeler açmak,

b) Türkçe ve yabancı d�ller�n öğret�m� konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazırlayıp
yöntemler gel�şt�rmek, bu konu �le �lg�l� yurt�ç�ndek� ve yurtdışındak� çeş�tl� kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar
yapmak,

c) Uluslararası �k�l� anlaşmalar çerçeves�nde �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları �le özel sektör kuruluşları ve
Türk�ye’dek� ün�vers�teler�n �lg�l� b�r�mler� �le Türkçe ve yabancı d�ller�n öğret�m� konusunda çalışmalar yaparak ortak
eğ�t�m-öğret�m, araştırma, uygulama ve yayın faal�yetler�nde bulunmak,

ç) Türkçe ve yabancı d�ller�n öğret�m� �le �lg�l� araştırma ve uygulamaları teşv�k etmek, yapılan araştırmaları
duyurmak �ç�n sem�ner, kurs ve toplantılar düzenlemek,

d) Türkçey� ve yabancı d�ller� öğretmek, yabancılara Türk�ye’y� ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt�ç�
ve yurtdışında gez�ler düzenlemek, öğret�m elemanlarına ve öğrenc�lere ödüller vermek, d�l öğren�m�n� teşv�k etmek
amacıyla kurs�yerlere burs vermek,

e) Türkçe ve yabancı d�l öğret�m�ne yönel�k öğret�m araçlarını hazırlamak; k�tap, derg�, bülten, rapor, proje,
broşür yayınlamak, bu amaçla yurt�ç� ve yurtdışındak� çeş�tl� fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak,

f) Türkçe ve yabancı d�l öğret�m� konusundak� gel�şmeler� yakından �zlemek amacıyla yurt�ç�nde ve
yurtdışında çeş�tl� sem�ner, çalıştay ve benzer� etk�nl�kler düzenlemek ve bu tür çalışmalara katılmak,

g) Yurtdışındak� ün�vers�teler�n Türkoloj� bölümü öğrenc�ler�ne ve Türk�ye’dek� ün�vers�teler�n Türk D�l�, d�l
b�l�m ve yabancı d�ller son sınıf öğrenc�ler�ne ve mezunlarına meslek� tecrübeye yönel�k uygulama programları
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düzenlemek, gerekt�ğ�nde bu çalışmalarla �lg�l� sert�f�kalar vermek,

ğ) Türkçe ve yabancı d�l öğret�m�n� yaygınlaştırmak �ç�n uzaktan eğ�t�m programlarını ve sınavlarını
hazırlamak, bunları yurt�ç�nde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındak� çeş�tl� ün�vers�te ve d�l merkezler�yle �şb�rl�ğ�
yaparak öğrenc� ve öğret�m elemanı değ�ş�m�n� ve eğ�t�m araçlarının paylaşımını sağlamak,

h) Türkçe ve yabancı d�l öğret�m�n�n ver�ml� hale get�r�lmes� �ç�n bu d�ller�n öğret�m� arasında karşılaştırmalı
çalışmalar yapmak,

ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya Türk�ye’ye dönen Türk çocuklarına ve yet�şk�nlere Türkçe öğretmek,

�) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yet�şk�nler�n �ç�nde yaşadıkları topluma uyum sağlayab�lmeler�,
okullarında ve �şler�nde başarılı olab�lmeler� �ç�n onlara yaşadıkları ülken�n d�l�n� öğretmek,

j) B�l�msel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların �stekler�n� karşılamak amaçlarıyla çeş�tl� d�llerde
çev�r�ler yapmak,

k) Kurum ve kuruluşların �stekler� doğrultusunda d�l sınavları düzenlemek,

l) İlk ve ortaöğret�m düzey�ndek� öğrenc�ler�n yabancı d�ller�n� gel�şt�rmeye yönel�k sosyal ve kültürel destekl�
kurslar açmak,

m) Türkçe ve yabancı d�l öğret�m�yle �lg�l� projeler gel�şt�rmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası
projelere ortaklık etmek,

n) Merkezde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenc�ler�n Türk öğrenc�lerle tanışıp kaynaşmalarını sağlamak
amacıyla sosyal ve kültürel etk�nl�kler düzenlemek, koro, konuşma kulübü, göster� g�b� çeş�tl� çalışma grupları
oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları, İdar� Koord�natör ve Görevler�

Merkez�n yönet�m organları

MADDE 6 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları,

b) Yönet�m Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) B�r�m sorumluları.
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Müdür ve görevler�

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün�vers�ten�n öğret�m üyeler� arasından üç yıl süreyle
görevlend�r�l�r. Süres� sona eren Müdür aynı yöntemle yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Müdürün görevler�; Merkez� tems�l etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan kararları
uygulamak, Merkezde yapılan �şler �le her düzeydek� personel�n görev ve sorumlulukları üzer�nde genel gözet�m ve
denet�m görev�n� yapmak, Merkez�n araştırma ve uygulama faal�yetler� �ç�n ortaya çıkan genel �ht�yaçları ve bunlarla
�lg�l� öner�ler�n� Rektöre �letmekt�r.

(3) Müdür; Merkez�n tems�l ed�lmes�nden, öğret�m kapas�tes�n�n ver�ml� b�r şek�lde kullanılmasından ve
gel�şt�r�lmes�nden, eğ�t�m-öğret�m, araştırma, uygulama, yayın faal�yetler� ve sınavların düzenl� b�r şek�lde
yürütülmes�nden, bütün faal�yetler�n gözet�m ve denet�m�n�n yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre
karşı b�r�nc� derecede sorumludur.

Müdür yardımcıları ve görevler�

MADDE 8 – (1) Merkezde; Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları ya da �dar� yönet�c�ler� arasından en çok üç k�ş�
müdür yardımcısı olarak görevlend�r�leb�l�r. Müdür yardımcıları, Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından
görevlend�r�l�r. Müdür yardımcılarının görev süres� üç yıldır. Görev süres� b�ten müdür yardımcısı aynı yöntemle
yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür görev� başında olmadığı zaman yardımcılarından b�r� Müdüre vekalet eder. Göreve
vekalet altı aydan fazla sürerse yen� b�r Müdür görevlend�r�l�r.

(2) Müdür yardımcıları Müdürün verd�ğ� �şler� yaparlar.

Yönet�m kurulu ve görevler�

MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkez b�r�m sorumlularının kend� aralarından
seçecekler� �k� üye �le Rektörün Ün�vers�te öğret�m üyeler� arasından görevlend�receğ� �k� üye olmak üzere toplam beş
k�ş�den oluşur. Üyeler üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Yönet�m Kurulu üyeler� aynı şek�lde Rektör tarafından
üç yıllık süre �ç�n yen�den görevlend�r�leb�l�r. Süres� b�tmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Ün�vers�te dışında
görevlend�r�lenler�n yer�ne yen� üyeler görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu ayda en az b�r defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır. Oyların
eş�tl�ğ� hal�nde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönet�m Kurulu toplantılarına mazerets�z olarak
üst üste �k� kez, yılda toplam üç kez katılmayan üyen�n görev� sona erer. Toplantılara Müdür yardımcıları ve �dar�
koord�natör oy hakları olmadan katılır. Müdür gerekl� gördüğü hallerde Yönet�m Kurulunu olağanüstü toplantıya
çağırab�l�r.

(3) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:

a) Merkez�n eğ�t�m-öğret�m, b�l�msel araştırma ve yayım faal�yetler� �le �lg�l� karar almak, bu faal�yetlere
�l�şk�n esasları bel�rlemek,
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b) Merkez� �lg�lend�ren düzenley�c� �şlemler� hazırlamak,

c) Merkez�n yıllık eğ�t�m-öğret�m programını ve takv�m�n� �nceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapacak aday öğret�m elemanlarının yet�şt�r�lmes�yle �lg�l� esasları bel�rlemek,

d) Merkezde görev yapmakta olan öğret�m elemanlarının h�zmet �ç� eğ�t�m programlarını düzenlemek,

e) B�r�mler�n kurulması �le �lg�l� esasları bel�rlemek,

f) Merkezde eğ�t�m, araştırma ve yayım çalışmaları �ç�n geç�c� çalışma grupları, eğ�t�m koord�natörlükler�
kurmak,

g) Merkezde uygulanacak ücretler ve �nd�r�mlerle �lg�l� Rektöre öner�lerde bulunmak,

ğ) Yen� şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekl� görülenler�n kapatılması konusunda Rektöre öner�lerde
bulunmak,

h) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre şubeler�n kuruluş ve �şley�ş� hakkında �lkeler� bel�rlemek, hazırlamak ve
hazırlanan esasları Ün�vers�te Yönet�m Kuruluna sunmak.

Danışma kurulu ve görevler�

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, �lg�l� konularda çalışmalar yapmış ya da
yapmakta olan en fazla y�rm�beş k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu üyeler�, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından
�k� yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Danışma Kuruluna, Ün�vers�te �ç�nden olduğu g�b� Ün�vers�te dışından veya yurt dışından
da üye seç�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Yönet�m Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde Müdür tarafından tesp�t ed�lecek b�r tar�hte
toplanır. Müdür gerekl� gördüğü durumlarda Merkez ve şube yönet�c�ler�n�n de Danışma Kurulu toplantılarına
katılmalarını �steyeb�l�r.

(3) Danışma Kurulu, Merkez�n çalışmaları hakkında öner� ve tavs�yelerde bulunur.

B�r�m sorumluları ve görevler�

MADDE 11 – (1) Merkezde, öğret�len Türkçe ve d�ğer d�llere a�t eğ�t�m ve öğret�m faal�yetler�n�n yürütülmes�
�ç�n öğrenc� sayısına göre b�r�mler oluşturulur ve b�r�m sorumluları görevlend�r�l�r. Söz konusu b�r�mler�n kurulması
�le �lg�l� esaslar Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

(2) B�r�m sorumlusu, Müdür tarafından Ün�vers�tedek� �lg�l� d�l�n veya d�ller�n öğret�m elemanları arasından
üç yıl �ç�n görevlend�r�l�r. Süres� b�ten b�r�m sorumlusu aynı yöntemle yen�den görevlend�r�leb�l�r. B�r�m sorumlusu
kend� bölümünde görev yapan öğret�m elemanları arasından, üç yıl �ç�n kend�ler�ne yardımcı olmak üzere Müdürün
onayıyla en çok �k� yardımcı görevlend�reb�l�r.
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(3) B�r�m sorumlularının görevler� şunlardır:

a) Merkeze bağlı şubelerde bölümüyle �lg�l� eğ�t�m-öğret�m� planlamak, b�l�msel çalışmaları düzenlemek,
�zlemek,

b) Öğret�m elemanlarını gel�şmeler konusunda b�lg�lend�rmek, yönlend�rmek ve görevlend�rmek, sınav
sorularının hazırlanması, ölçme-değerlend�rme g�b� eğ�t�m öğret�mle �lg�l� tekn�k �lkeler� bel�rlemek, uygulamaları
denetlemek,

c) Merkez b�r�mler� �le ortak çalışmalar yürütmek, h�zmet �ç� eğ�t�m çalışmalarını düzenlemek ve yürütmek,

ç) Yen� öğret�m elemanı alımıyla �lg�l� sınavları hazırlamak, değerlend�rmek, aday öğret�m elemanlarını
göreve hazırlayıcı programlar düzenlemek,

d) Kend� b�r�m� �le �lg�l� eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�n� denetlemek ve öğret�m elemanlarının başarı durumlarını
�zlemek.

(4) B�r�m sorumluları bu çalışmaların programlanması ve uygulanmasından doğrudan Müdüre karşı
sorumludur.

İdar� koord�natör ve görevler�

MADDE 12 – (1) Merkezde Müdüre bağlı b�r �dar� koord�natör bulunur. İdar� koord�natör Yönet�m Kurulunda
raportörlük yapar ve Müdürün onayını alarak, Merkezde görev yapan �dar� personel arasındak� �ş bölümünü sağlar ve
�şler� denetler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�l kursları

MADDE 13 – (1) Merkezde öğret�len d�llere a�t kursların türü, süreler� ve �çer�kler�, bu kurslara a�t dönemler,
düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saat� ağırlıkları, kurslara a�t kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyaller�n
hazırlanması ve seç�m�, kurs dönemler�n�n sonlarında veya bağımsızca uygulanacak sınavların türü, �çer�kler� ve
uygulanma süreçler�, kurslarda görev alacak okutmanların seç�m�, bu okutmanların eğ�t�m� ve kurslara hazırlanması
g�b� eğ�t�msel konular Yönet�m Kurulu tarafından bel�rlen�r.

Personel �ht�yacı

MADDE 14 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, Müdürün öner�s� üzer�ne 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından görevlend�r�lecek Ün�vers�te personel� �le 22/5/2003 tar�hl� ve
4857 sayılı İş Kanunu hükümler�ne göre �st�hdam ed�lecek personel tarafından karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler� �le Senato ve
Yönet�m Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� G�resun Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


