TÜRK DİLİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
GENEL BİLGİLER
Başkanlığımız
Yabancı
Diller
Yüksekokulu Müdürlüğü binasında hizmet
vermektedir... 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunun’nun 5. Madesi’nin “ı” bendine
göre:
“Yükseköğretim
kurumlarında
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili,
yabancı dil zorunlu derslerindendir.
Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden
eğitimi veya güzel sanat dallarındaki
derslerden birisi okutulur. Bütün bu
dersler en az iki yarıyıl olarak
programlanır ve uygulanır.” Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün ön lisans
ve lisans öğrencilerine eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi
verilmektedir. Türk Dili Bölüm Başkanlığı da Rektörlüğe bağlı olarak bu dersleri
vermek ve koordine etmek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.

TARİHÇE
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun’nun 5. Madesi’nin “ı” bendine göre
:“Yükseköğretim kurumlarında Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili, yabancı dil
zorunlu derslerindendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel
sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarıyıl olarak
programlanır ve uygulanır.”
Bu madde doğrultusunda üniversitemizde bütün ön lisans ve lisans öğrencilerine
eğitimlerinin ilk iki yarıyıllarında zorunlu Türk Dili dersi verilmektedir. Türk Dili Bölüm
Başkanlığı da Rektörlüğe bağlı olarak bu dersleri vermek ve koordine etmek
amacıyla 1982 yılında kurulmuştur.

VİZYON
• Eğitim-öğretim kalitesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, öğrencilerin Türkçe
konusundaki sorunlarına akılcı çözümler sunabilmek;
• Öğrencilerin bütün yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri yazılı ve sözlü anlatım
alanındaki sorunların çözümünde yardımcı olmak;
• Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanarak Türkçe
konusunda yeni ufuklara yönelmek ve bu alanda öncü rolü üstlenmek;

öğrenimi

• Türkçe eğitiminin yanı sıra öğrendikleri dilin kültürünü ve zihniyetini tanıtabilmek;
• Ulusal ve uluslararası arenada Marmara Üniversitesi'nin başarılarına katkı
sağlamak ve benzer eğitim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma
yükselebilmektir.

MİSYON
• Türk dilinin öğretimi alanında uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmaktır.
• Üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerini almaya hak kazanmış öğrencilere
Türkçeyi yazılı ve sözlü alanlarda en doğru şekilde öğretmektir.
• Üniversitemiz bünyesine katılan Türkçe bilmeyen uluslararası öğrencileri kurumsal
kimliğe sahip akademik kadromuzla tanıştırmak ve Marmara Üniversitesi ailesinin bir
parçası olduklarını benimsetmektir.
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