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YÖNETMELİK

İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�nden:

İSTANBUL GELİŞİM 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; İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Türkçe ve Yabancı D�l Uygulama ve
Araştırma Merkez�n�n amaçlarına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının görevler�ne ve
çalışma şekl�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; İstanbul Gel�ş�m 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) Danışma Kurulu: Merkez�n Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TÖMER): İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Türkçe ve Yabancı D�l Uygulama ve Araştırma
Merkez�n�,

c) Müdür: Merkez�n Müdürünü,

ç) Mütevell� Heyet: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet�n�,

d) Rektör: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörünü,

e) Ün�vers�te: İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes�n�,

f) Yönet�m Kurulu: Merkez�n Yönet�m Kurulunu,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı

MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı; yükseköğret�m kurumlarında öğren�m görmek �ç�n yurtdışından gelecek
yabancı uyruklu öğrenc�lere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türk�ye'den yurt dışına g�decek
öğret�m elemanlarının yet�şt�r�lmes�n� sağlamak, �ht�yaç duyulan yabancı d�llerde kurslar düzenlemek, gerekl�
dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, �lg�l� ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak
ortak proje faal�yetler� yürütmek ve oluşturulan b�lg� b�r�k�m�n�n ulusal ve uluslararası alanda çeş�tl� etk�nl�klerle
paylaşılmasını sağlamaktır.



Merkez�n faal�yet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez�n 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
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 amacıyla 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) TÖMER'de 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.

o) Ün�vers�te ve Merkez �le �lg�l� olarak kamuoyunu b�lg�lend�r�c� tanıtım faal�yetler�nde bulunmak veya
Ün�vers�ten�n bu tür faal�yetler�ne katkıda bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�



Merkez�n yönet�m organları

MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönet�m Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevler�

MADDE 8 – (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, Yönet�m Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve
bu kurullarda alınan kararları uygulamak, TÖMER'�n merkez ve şubeler�ndek� �şler �le her düzeydek� personel�n görev
ve sorumlulukları üzer�nde genel gözet�m ve denet�m görev�n� yapmak, TÖMER'�n araştırma ve uygulama faal�yetler�
�ç�n ortaya çıkan �ht�yaçlarını 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.

Yönet�m Kurulu ve görevler�

MADDE 9 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür �le Ün�vers�tede görev yapan öğret�m elemanları arasından Rektör
tarafından üç yıl süreyle görevlend�r�len dört öğret�m elemanı olmak üzere toplam beş k�ş�den oluşur. Süres� b�ten
üyeler yen�den görevlend�r�leb�l�r.

(2) Yönet�m Kurulu ayda en az b�r defa toplanır. Müdür gerekl� gördüğü hallerde Yönet�m Kurulunu
olağanüstü toplantıya çağırab�l�r.

(3) Müdür, Ün�vers�te öğret�m elemanları arasından �k� k�ş�y� Müdür yardımcısı olarak görevlend�r�lmek üzere
Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verd�ğ� �şler� yapar.

(4) 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.

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 öğret�len d�ller�n kurslarının 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 konulara
�l�şk�n esasları bel�rlemek.

d) Merkezde görev yapacak aday öğret�m elemanlarının yet�şt�r�lmes�ne �l�şk�n �lkeler� bel�rlemek.

e) Merkezde görev yapan öğret�m elemanlarının h�zmet �ç� eğ�t�m programlarını düzenlemek.

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

g) TÖMER şubeler�nde uygulanacak ücretlere �l�şk�n 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 oluşturulmasına ve �şley�ş�ne �l�şk�n esasları 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 on k�ş�den oluşur. Danışma Kurulu üyeler�, Müdürün tekl�f� üzer�ne Rektör tarafından üç yıl
�ç�n görevlend�r�l�r. Danışma Kurulu üyel�ğ�ne Ün�vers�te dışından ve �ç�nden üye seç�leb�l�r.

(2) Danışma Kurulu, Yönet�m Kurulunun gerekl� gördüğü hallerde Müdür tarafından bel�rlenen b�r tar�hte
toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görev�; Merkez�n çalışmaları hakkında öner�lerde ve katkılarda bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İstanbul Gel�ş�m Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


