
  
 
 

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 
TÜRK DİLİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 

 
 

Amaç 
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı; 
a) Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesi uyarınca 

rektörlüğe bağlı oluşturulan Türk Dili Bölümü’nün işleyiş esaslarını düzenlemek, 
b) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin ilgili birimlerinde okutulan “Türk Dili I / Türk 

Dili II, Türkçe I: Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü Anlatım” derslerinin eğitim-öğretimin 
organizasyonunu sağlayıp denetimini yapmak; bu dersleri verecek öğretim elemanlarını 
belirlemek ve bu öğretim elemanlarının Türk dili alanında gelişmelerine yardımcı olmak, 

c) Türk gençliğinin, 2547 Sayılı Kanununun 4’üncü maddesi uyarınca öngörülen 
amaçlar ve ilkeler doğrultusunda yetişmesine katkıda bulunmak, 

ç) Türk dili öğretimi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak ve desteklemek; 
Türk dili öğretimine yönelik alan kitaplığı ve arşivi oluşturmak, 
  d) Üniversite içinde ve dışında Türk dili ve dil öğretimini ilgilendiren konferans, 
seminer, panel, kongre gibi bilimsel ve akademik etkinliklerde bulunmak,  
  e) Türk dili öğretimi ile ilgili her türlü bilimsel makale, kitap, yüksek lisans ve doktora 
tezlerini bastırmak ve yayımlamak, 
  f) Türk dili dersini veren her düzeydeki öğretim elemanına yardımcı olmak, gerekli 
akademik çalışma ortamını hazırlamak ve onların bilimsel etkinliklerde bulunmalarını 
sağlamak, 
  g) Türk dili öğretimi hakkında ulusal ve yöresel yazılı-görsel kitle iletişim araçlarına 
mülakat vermek, radyo-televizyonlarda konuşmalar yapmak ve halkı bilgilendirmek, 

ğ) Üniversitemize yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilere “Türkçe Düzey Belirleme 
Sınavı”nı yapmak, 

h) Uluslararası öğrenci değişim programları çerçevesinde üniversitemize gelen yabancı 
uyruklu öğrencilere verilecek Türkçe dersleriyle ilgili her türlü iş ve işlemlerde,  Dış İlişkiler 
Koordinatörlüğü ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın işbirliğini düzenleyerek eşgüdümü 
sağlamaktır. 

 
Kapsam 

  MADDE 2-(1)  Bu yönerge; üniversitemiz birimlerinde okutulan “Türk Dili I-II, 
Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü Anlatım” ve Uluslararası Öğrenci Değişim 
Programları çerçevesinde üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere verilecek Türkçe 
dersleriyle ilgili eğitim-öğretim, sınav-değerlendirme ve Türk Dili Bölüm Başkanlığı’nın görev 
ve yetkilerine ilişkin konuları kapsar. 

 
Dayanak 

  MADDE 3-(1) Bu yönerge; 2547 sayılı yasanın 5/ı maddesi ve üniversitelerde 
akademik teşkilat yönetmeliğinin 13, 14 ve 15’inci maddeleri ile Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak 
hazırlanmıştır. 

 
  Kadrolar  
  MADDE 4-(1) Türk Dili Bölümü’nün akademik, teknik ve idari personel, rektör 
tarafından ya doğrudan bölüme kadrolu olarak atanır ya da 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca görevlendirilecek elemanlar tarafından karşılanır. 
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Organlar 
Bölüm Kurulu 

  MADDE 5-(1) Bölüm Kurulu’nun tanım ve görevleri, 
  a) Bölüm kurulu, bölümün akademik organıdır. Bölüm başkanı ve yardımcısının 
(yardımcılarının) yanı sıra bölümün kadrolu öğretim elemanlarının kendi aralarından seçeceği 
bir öğretim elemanından oluşur.  
  b) Bölüm kurulu, bölüm başkanının belirleyeceği gündemdeki konuları görüşmek üzere 
bölüm elemanları ile “Türk Dili I-II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü Anlatım” 
dersini veren bütün öğretim elemanları eğitim-öğretim süresince güz ve bahar yarıyılında 
olmak üzere en az iki defa toplanır. Eğitim-öğretim uygulama ve araştırma etkinlikleri 
programlarının, araç-gereç ve fiziksel olanaklarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli 
plânların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm Kurulu’nun 
önerileri, Bölüm Başkanlığınca değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur ve Rektörlük Olur’u ile 
uygulamaya konulur. 
 
  Bölüm Başkanı 
  MADDE 6 -(1) Bölüm Başkanı’nın görevleri, 
  a)Bölüm başkanı, Rektör tarafından 3 (üç) yıl süreyle atanır.  
  b)Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim elemanlarından iki kişiyi üç yıl için başkan 
yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. 
Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 
  c)Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve 
bölümle ilgili her türlü etkinliğin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili 
bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan ve ilgili dersi veren öğretim elemanlarından 
sorumludur. Bölümdeki görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı 
tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş 
yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma etkinliği ile gelecek yıldaki çalışmalarını açıklayan bir 
raporu rektöre sunar. 

 
  Mali Hükümler 
  MADDE 7 - (1) Bölüm Başkanlığı’nın gelir kaynakları,  
  a)Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’nün ilgili bütçe faslına ayıracağı ödenek, 

 b)Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonundan proje 
karşılığı alınacak ödenek, 

c)Diğer resmi ve özel kuruluşlarca yardım, her türlü bağış ve diğer gelirler, 
 ç)Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan rapor, proje ve benzeri hizmetlerle, 

yayınlardan sağlanan gelirler.  
   
  MADDE 8-(1) Bölüm Başkanlığı’nın giderleri, 
  a)Yayın giderleri, 
 b)Bilimsel toplantılar, yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, seminer, sempozyum, konferans 
gibi faaliyetler için yapılacak harcamalar, 

c)Bölüm Kurulu kararıyla yapılacak diğer harcamalar. 
 

 Bütçe 
  MADDE 9 -(1) Bütçe, her öğretim yılında ayrıca belirlenerek rektörlüğün onayına 
sunulur. 
 
  Eğitim-öğretim ve sınavlar 
  MADDE 10-(1) Eğitim-öğretim ve sınavlar, 
  a) “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü Anlatım” 
dersinin programı Türk Dili Bölüm Başkanlığı’nca hazırlanır.  
  b) “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü Anlatım” 
derslerinin eğitim-öğretimdeki teknik donanımı ve araç-gereç gereksinimi derslerin verildiği 
birimlerce hazırlanır. 
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c) Birimler tarafından fiziksel olanakların yeterliliği ölçüsünde, eğitim öğretiminin daha 
verimli yürütülebilmesi için, 50’den fazla öğrencisi olan program/anabilim dalı/bölümde birden 
fazla gruplara ayrılarak “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü 
Anlatım” dersleri yapılabilir. Ancak,  birimlerin ihtiyacı doğrultusu ve fiziksel olanakların 
yetersizliği sonucunda, eğitim öğretiminin daha verimli yürütülebilmesi için bölümler 
birleştirilerek de “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü 
Anlatım” dersleri yapılabilir. 
 
  MADDE 11-(1) “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü 
Anlatım” dersindeki devam zorunluluğu, sınav türleri, dersin uygulanması ve esasları, 
sınavların değerlendirilmesi, başarı notunun belirlenmesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön 
Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.  
  
  MADDE 12-(1) “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı Anlatım / Türkçe II: Sözlü 
Anlatım” dersleri için, öğretim elemanlarının görevlendirilmeleri, bölüm başkanının önerisi ve 
üniversite senatosunun onayı ile olur. Yeterli öğretim elemanı bulunmadığı durumlarda kurum 
dışından ücretli öğretim elemanı görevlendirilir.  
  (2) Üniversitemizde bölüm okutmanları, “Türk Dili I / Türk Dili II, Türkçe I:Yazılı 
Anlatım / Türkçe II: Sözlü Anlatım” dersi veren diğer bölümlerdeki öğretim elemanları 
(dışardan ücretli olarak görevlendirilenler dâhil) bölüme bağlı olarak görev yapar.  
 
 MADDE 13-(1) Azerbaycan, Başkurtistan, Bosna-Hersek, Dağıstan, Karaçay-Çerkez, 
Kazakistan, Kırım, Makedonya, Moğolistan, Moldova, Nahçıvan, Özbekistan, Tacikistan, 
Tataristan, Türkmenistan; Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan. Irak, İran, Yugoslavya, 
Yunanistan vb. Türk Cumhuriyetleri ile Türk akraba topluluklarından gelen öğrenciler, fakülte 
ve bölüm ayırt edilmeksizin birinci dönemde Türk Dili I; ikinci dönemde Türk Dili II. dersini 
alırlar. 

 
  MADDE 14- (1) Bu yönergede yer almayan konularda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 

Yürürlük 
  MADDE 15- (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe                      
girer. 

 
 Yürütme 

MADDE 16- (1) Bu Yönergeyi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür. 
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