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13 Kasım 2018 SALI Resmî Gazete Sayı : 30594

YÖNETMELİK

Trabzon Ün�vers�tes�nden:
TRABZON ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Trabzon Ün�vers�tes� İslam� İl�mler Uygulama ve Araştırma

Merkez�n�n amacına, 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; Trabzon Ün�vers�tes� İslam� İl�mler Uygulama ve Araştırma Merkez�n�n

amacına, faal�yet alanlarına, yönet�m organlarına, yönet�m organlarının 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) Merkez: Trabzon Ün�vers�tes� İslam� İl�mler Uygulama ve Araştırma Merkez�n�,
b) Müdür: Merkez�n Müdürünü,
c)                Rektör: Trabzon Ün�vers�tes� Rektörünü,
ç) Senato: Trabzon Ün�vers�tes� Senatosunu,
d) Ün�vers�te: Trabzon Ün�vers�tes�n�,
e)                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; başta Kur'an-ı Kerîm'�n b�l�msel esaslara dayalı olarak okunması,

öğret�lmes� ve anlaşılması olmak üzere, Kur'an tar�h� ve d�l�, had�s, tefs�r, fıkıh, aka�d, İslâm tar�h�, sîret, tasavvuf ve
ahlâk g�b� İslâmî/d�nî �l�mler alanında, d�ğer sosyal b�l�mler, güzel sanatlar, eğ�t�m, sağlık ve fen b�l�mler� �le
d�s�pl�nler arası b�r anlayış �ç�nde uygulama esaslı akadem�k çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını, yayımlanmasını
ve ortaya çıkacak ürünler�n sem�ner, sempozyum, kongre, konferans ve d�ğer b�l�msel ve kültürel etk�nl�kler
aracılığıyla duyurulmasını sağlamaktır.

Merkez�n faal�yet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 �nc� maddede bel�rt�len amacına ulaşab�lmek �ç�n aşağıdak� faal�yetlerde bulunur:
a)                Merkez�n amacına uygun araştırma projeler� hazırlanmasını, yürütülmes�n� ve sonuçlandırılmasını

sağlamak, bu maksatla araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt �ç� ve yurt dışında yapacakları çalışmaları
desteklemek.

b) Merkez tarafından desteklenen araştırma projeler�yle �lg�l� �nternet sayfası, kütüphane ve arş�v oluşturmak.
c) Merkez �ç�nde sonuçlandırılmış �nceleme ve araştırma projeler� �le Merkez�n amacına uygun alanlarda

Merkez dışında hazırlanan �nceleme ve araştırmalardan Yönet�m Kurulunca uygun görülenler� f�z�k� ve sanal ortamda
yayınlamak.

ç) Merkez�n amacına uygun konularda sem�ner, sempozyum, kongre, konferans ve benzer� b�l�msel ve kültürel
etk�nl�klerde bulunmak.

d) Benzer konularda faal�yet gösteren yerl� ve yabancı b�l�m ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar
yapmak.

e) Merkez�n amacına uygun alanlarda uzaktan eğ�t�m-öğret�m ve sert�f�ka programları düzenlemek, arkeoloj�k
araştırmalar yapmak, rest�tüsyon, rekonstrüks�yon ve restorasyon projeler� gerçekleşt�rmek.

f) Kur'an ve Mushaf tar�h� �le �lg�l� arş�v ve müze oluşturmak.
g) Merkez�n amacına uygun alanlarda Yönet�m Kurulunca öner�len ve Rektörlükçe uygun görülen d�ğer

faal�yetler� gerçekleşt�rmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
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MADDE 7 – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönet�m Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından �k� yıl �ç�n

görevlend�r�l�r. Aynı n�tel�ktek� b�r k�ş� Müdürün öner�s� üzer�ne Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak
görevlend�r�l�r. Müdürün görev� sona erd�ğ�nde yardımcısının da görev� sona erm�ş sayılır. Müdür ve Müdür
Yardımcısı görevlend�r�ld�ğ� usul �le görevden alınab�l�r. Müdürün geç�c� olarak görev�nden ayrılması hal�nde yer�ne
Müdür Yardımcısını veya Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�n� vek�l bırakır ve Rektörlüğe yazılı olarak b�ld�r�r.

(2) Müdür, Merkez�n çalışmalarının bu Yönetmel�ğe uygun ve düzenl� olarak yürütülmes�nden ve
gel�şt�r�lmes�nden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevler�
MADDE 9 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek.
b) Merkez�n her yıl özel bütçe dönem�ne a�t yıllık faal�yet plan ve programı �le muhammen bütçes�n�

hazırlayıp Yönet�m Kuruluna ve kurul tarafından ben�msenen şekl�n� Rektörün onayına sunmak.
c) Yıl �ç�nde Merkez�n faal�yet plan, program ve bütçes�nde öneml� değ�ş�kl�k yapılması gerekt�ğ�nde gerekl�

�şlemler� yapmak.
ç) Merkez�n her yıl özel bütçe dönem�ne a�t yılsonu faal�yet raporunu hazırlayıp Yönet�m Kuruluna ve Kurul

tarafından ben�msenen şekl�n� Rektörün onayına sunmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönet�m Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Ün�vers�ten�n öğret�m elemanları arasından

Rektör tarafından �k� yıl süre �le görevlend�r�lecek üç üye olmak üzere beş k�ş�den oluşur. Görev süres� b�ten üye
yen�den görevlend�r�leb�l�r. Yönet�m Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder.

(2) Yönet�m Kurulu, Müdürün davet� üzer�ne yılda en az dört kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan
gündem maddeler�n� görüşüp karara bağlar.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 11 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez�n her yılın özel bütçe dönem�ne a�t yıllık faal�yet plan ve programı �le

muhammen bütçes�n� karara bağlamak.
b) Yıl �ç�nde faal�yet plan, program ve bütçes�nde öneml� değ�ş�kl�k yapılması gerekt�ğ�nde Müdür tarafından

yapılan öner�ler� karara bağlamak.
c) Yıl �ç�nde Merkez�n faal�yetler�yle �lg�l� gel�şmeler� değerlend�rerek ver�ml�l�k düzey�n� arttırıcı öner�lerde

bulunmak.
ç) Merkez bünyes�nde yer alacak �lm� kurullar, çalışma grupları ve b�r�mler oluşturmak, bunların çalışma

usuller�n� bel�rlemek ve aralarında gerekl� koord�nasyonun sağlanması konusunda kararlar almak.
d) Müdür tarafından hazırlanan, Merkez�n her yılın özel bütçe dönem�ne a�t yılsonu faal�yet raporunu karara

bağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Personel �ht�yacı
MADDE 12 – (1) Merkez�n akadem�k ve �dar� personel �ht�yacını karşılamak üzere gerekl� görevlend�rmeler, 

Müdürün öner�s� üzer�ne veya doğrudan 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddes�ne göre Rektör tarafından yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
MADDE 13 – (1) 20/1/2014 tar�hl� ve 28888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karaden�z Tekn�k

Ün�vers�tes� İslam� İl�mler Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Trabzon Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 



08.01.2021 https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/11/20181113-3.htm

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2018/11/20181113-3.htm 3/3


