İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSLAM ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan İslam
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim
organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 7. Maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile
14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezini (İSAMER),
c) Müdür: Merkez Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü ve
d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini
e) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ilim, fikir, ahlâk, tarih, kültür, sanat, edebiyat ve
benzeri alanlarda İslam medeniyetinin ortaya koyduğu birikime dair bilimsel araştırmalar
yapmak ve projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası ilmî toplantılar düzenlemek ve yayınlar
gerçekleştirmektir.

Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Bünyesindeki kütüphaneyi araştırmacıların istifadesine açık tutmak,
b) Amaçları doğrultusunda her türlü yayın yapmak,
c) Ulusal ve uluslararası düzeyde kısa süreli eğitim, seminer, konferans, çalıştay,
sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,
ç) Araştırma grupları oluşturarak ulusal ve uluslararası bilimsel ve sosyal projeler
yapmak,
d) İlgili kurum ve kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütmek,
e) Merkezin amacı doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından İlahiyat Fakültesinin tam zamanlı
öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden
görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda
görevi sona erer.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün görevi başında
olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcıları vekâlet eder.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a)
b)
c)
d)

Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve temsil etmek,
Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,
Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,
Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını
düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,
e) Merkez Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak,
f) Merkez ile ilgili diğer faaliyetleri yürütmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanları ile ilgili
çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve
Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim
Kurulunun Müdür dışındaki üyelerinin en az biri Üniversitenin Edebiyat Fakültesinden ve en
az üçü İlahiyat Fakültesinden olmalıdır. Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi üç yıldır. Görev süresi sona eren üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle
görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere üye seçim
usulüne göre bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az, üç ayda bir, üyelerinin salt çoğunluğu
ile toplanır; kararlar oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Araştırma ve proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile usul ve
esaslarını belirlemek,
c) Üniversitenin ilgili bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların
yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak,
ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek,
d) Müdür ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki
yılın çalışma programını hazırlamak,
e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel
ilkelerini belirlemek.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları
bulunan kişiler ile Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör
tarafından seçilen en çok on kişiden oluşur.
(2) Üyeler üç yıl için seçilir. Üyeliği sona eren üyeler yeniden seçilebilirler.
(3) Danışma Kurulu, Merkezin danışma organı olup kararları istişarî niteliktedir.
(4) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak yılın son üç ayı içinde, Müdürün daveti üzerine
toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete
icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin çalışmalarıyla ilgili
değerlendirme, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı 2547 sayılı
Kanunun 13. Maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Harcama Yetkilisi
MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan hâller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat
hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik İstanbul Üniversitesi Senatosu tarafından kabul
edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

