BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BURSLU ÖĞRENCİLER (YABANCI ÖĞRENCİ) MERKEZİ YÖNERGESİ
KURULUŞ :
Madde 1- Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir YABANCI ÖĞRENCĠ MERKEZĠ
kurulmuştur.
MERKEZİN AMAÇ VE GÖREVLERİ :
Madde 2- Balıkesir Üniversitesi bünyesinde bulunan Fakülte ve Yüksekokullarda eğitim ve
öğrenim gören Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk, Müslüman ve Akraba
Toplulukları öğrencilerinin Türkçe bilgilerini geliştirmek, sosyal, kültürel
sorunlarını çözmek, bu amaca uygun programlar hazırlayıp uygulamak,
bulundukları okullardaki ders programlarında karşılaştıkları zorlukları gidermek,
TÖMER’le işbirliği yaparak öğrencilere Türkçe kursları düzenlemektir. Ayrıca
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunuyla verilecek diğer görevleri yapmaktır.
ORGANLAR :
Madde 3- Merkezin organları MERKEZ MÜDÜRÜ ve YÖNETĠM KURULU’dur.
a) Rektör, Üniversite Öğretim Elemanlarından birini Müdür olarak atar, süresi
biten Müdür tekrar atanabilir.
b) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi Rektörün
onayı ile bünyesinde yabancı öğrenci bulunan Fakülte ve Yüksekokullardan
seçilecek birer Sosyal Danışman Temsilcisinden oluşur.
Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 4 yıldır. Rektör, Yönetim
Kurulu üyelerini süre dolmadan görevden alabilir. Müdür, Yönetim Kurulu
toplantılarına başkanlık eder.
c) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve hazır
bulunanların oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde başkanın
katıldığı görüş geçerli olur. Alınan kararların bir nüshası Rektörlüğe sunulur.
Rektörün uygun görmediği kararlar, tekrar görüşülmek üzere Yönetim
Kuruluna iade edilir.
d) Rektör ve Merkez Müdürünün lüzum göreceği hallerin dışında, Yönetim
Kurulu; her eğitim-öğretim yılında en az 2 defa toplanır.
ORGANLARIN GÖREVLERİ :
Madde 4- a) Müdür, merkezin yürütme organıdır. Yönetim Kurulu Merkezin bilimsel ve
yönetsel karar organıdır. Yönetim Kurulu gerektiğinde Üniversitenin diğer
öğretim elemanlarından da geçici danışma birimleri oluşturabilir.
b) Müdür, eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin yıllık faaliyetleri hakkında
çalışma raporunu Rektörlüğe sunar.
c) Müdür her ay YÖK’e sunulmak üzere öğrencilerin devamını diğer bilgileri
içeren bir raporu Rektörlüğe verir. Bu konuda Sosyal Danışman Koordinatörü
görevlidir.
MALİ HÜKÜMLER :
Madde 5- Merkezin Gelir Kaynakları :
a) Her yıl bütçeye konulan ödenekler,

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Özel ve tüzel kişiler tarafından yapılacak yardımlar,
Alınacak harç ve ücretler,
Yayın ve satış gelirleri,
Taşınır ve taşınmaz malların gelirleri,
Döner Sermaye Ġşletmelerinden elde edilecek gelirler,
Bağışlar, vasiyetler, diğer gelirlerdir.

Madde 6- Beşinci maddenin b, c, d ve e bentlerinde yazılı kaynaklardan sağlanan gelirler
Rektörlük onayı ile kullanılabilir. Merkezin ĠTA AMĠRĠ Rektördür. Rektör, isterse
bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Madde 7- Bu yönerge Balıkesir Üniversitesi Senatosu’nun 18.11.1993 tarih ve 93/8-3 sayılı
oturumunda görüşülerek kabul edilmiştir.
YÜRÜTME :
Madde 8- Bu yönergeyi Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

