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YÖNETMELİK

Kastamonu Ün�vers�tes�nden:
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ İSLAM EKONOMİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Kastamonu Ün�vers�tes� bünyes�nde kurulan Kastamonu

Ün�vers�tes� İslam Ekonom�s� Uygulama ve Araştırma Merkez� (KİSMER)’n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, 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; Kastamonu Ün�vers�tes� bünyes�nde kurulan Kastamonu Ün�vers�tes� İslam

Ekonom�s� Uygulama ve Araştırma Merkez� (KİSMER)’n�n amaçlarına, faal�yetler�ne, 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) Danışma Kurulu: Kastamonu Ün�vers�tes� İslam Ekonom�s� Uygulama ve Araştırma Merkez� Danışma

Kurulunu,
b) Merkez: Kastamonu Ün�vers�tes� İslam Ekonom�s� Uygulama ve Araştırma Merkez�n� (KİSMER),
c) Müdür: Kastamonu Ün�vers�tes� İslam Ekonom�s� Uygulama ve Araştırma Merkez� Müdürünü,
ç) Rektör: Kastamonu Ün�vers�tes� Rektörünü,
d) Ün�vers�te: Kastamonu Ün�vers�tes�n�,
e) Yönet�m Kurulu: Kastamonu Ün�vers�tes� İslam Ekonom�s� Uygulama ve Araştırma Merkez� Yönet�m

Kurulunu,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkez�n Amacı ve Faal�yet Alanları

Merkez�n amacı ve faal�yet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez�n amacı ve faal�yet alanları şunlardır:
a) Türk�ye genel�nde ve Kastamonu özel�nde İslâm ekonom�s� ve fa�zs�z s�stem konusunda her türlü araştırma

ve benzer konularda, kurum ve kuruluşlarla çalışma ve �şb�rl�ğ� yapmak,
b) Türk�ye genel�nde ve Kastamonu özel�nde �kt�sad� sorunlara yönel�k araştırma ve uygulamalar yapmak,

bunları organ�ze etmek ve öner�ler get�rmek,
c) İslâm ekonom�s� ve fa�zs�z s�stem konusunda araştırmalar yaparak bu araştırma sonuçlarını raporlamak ve

per�yod�k yayınlar �le paylaşmak,
ç) İslâm ekonom�s� ve fa�zs�z s�stem konusunda yapılacak olan araştırmaları planlamak, bu konuda çalışan

kurum ve kuruluşlara talep ve öncel�k durumuna göre destek sağlamak,
d) Türk�ye genel�nde ve Kastamonu özel�nde İslâm ekonom�s� ve fa�zs�z s�stem konusunda çalışan kurum ve

kuruluşlara talep ve öncel�k durumuna göre destek sağlamak,
e) Türk�ye genel�nde ve Kastamonu özel�nde f�rmaların organ�zasyon, yönet�m ve d�ğer sorunlarına ışık tutup

çözüm get�reb�lecek araştırmalar yapmak,
f) İht�yaç duyulduğu durumlarda başta Kastamonu Ün�vers�tes� �le d�ğer ün�vers�teler ve çeş�tl� kamu kurum

ve kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapmak,
g) İslâm ekonom�s� ve fa�zs�z s�stem konusunda çalışmalar yürüten çeş�tl� kurum ve kuruluşlara �mkânları

doğrultusunda destek sağlamak ve danışmanlık h�zmetler� vermekt�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkez�n Yönet�m Organları ve Görevler�
Merkez�n yönet�m organları
MADDE 6  – (1) Merkez�n yönet�m organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönet�m Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
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MADDE 7 – (1) Merkez�n faal�yet alanı �le akadem�k çalışmalarda bulunan Ün�vers�te öğret�m elemanları
arasından, Rektör tarafından üç yıl süre �le görevlend�r�l�r. Süres� b�ten Müdür yen�den görevlend�r�leb�l�r. Müdür,
Merkez� tems�l eder ve Rektöre karşı sorumludur. Müdür; görev� başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı,
o da bulunmadığında Yönet�m Kurulu üyeler�nden en kıdeml� olanından başlamak üzere b�r�ne vekâlet bırakır. Vekâlet
süres� altı ayı geçemez.

Müdürün görevler�
MADDE 8 – (1) Müdürün görevler� şunlardır:
a) Merkez� tems�l etmek ve Merkez�n faal�yetler�n� amaçlarına uygun olarak yürütmek,
b) Yönet�m Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemler�n� hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,
c) Yönet�m Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkez�n �dar� �şler�n� yürütmek,
d) Merkez bünyes�nde oluşturulan çalışma gruplarının faal�yetler�n� düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,
e) Yurt �ç�nde ve yurt dışında bulunan d�ğer merkez ve kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� yaparak Merkez�n amaçlarına

uygun projeler yapmak ve karşılıklı �ş b�rl�ğ�nde bulunmak,
f) Merkez�n yıllık faal�yet raporunun hazırlanmasını ve Rektöre sunulmasını sağlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 9 – (1) Çalışma alanı �le �lg�l� tavs�yelerde bulunmak üzere yılda b�r kez toplanır. Rektör tarafından

her üç yılda b�r atanan Rektör Yardımcısı, Kastamonu Val�l�ğ�, Kastamonu Beled�ye Başkanlığı ve Kastamonu
Ün�vers�tes� S�v�l Toplum Kuruluşları Tems�lc�ler�n�n de �ç�nde olab�leceğ� en fazla altı k�ş�den oluşur. Görev süres�
dolan üye yen�den atanab�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r
üye atanab�l�r. Danışma Kurulu, Yönet�m Kurulunun davet� üzer�ne yılda en az b�r kere salt çoğunlukla toplanır ve
kararlar yazılı olarak Yönet�m Kuruluna b�ld�r�l�r. Danışma Kurulu, Merkez�n danışma organı olup kararları �st�şar�
n�tel�kted�r.

Danışma Kurulunun görevler�
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Merkez�n faal�yetler� hakkında görüş b�ld�rmek,
b) Merkez�n faal�yetler� �le �lg�l� yen� f�k�rler vermek,
c) Merkeze sunulan projelere �l�şk�n görüş b�ld�rmek,
ç) Merkez karar organlarına her kademede yardımcı olmak.
Yönet�m Kurulu
MADDE 11 – (1) Müdür ve Müdür Yardımcısı dâh�l beş k�ş�den oluşur. D�ğer üç üye, Ün�vers�ten�n öğret�m

elemanlarından Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle atanır. Görev süres� dolan üye yen�den
atanab�l�r. Üyel�ğ�n herhang� b�r nedenle boşalması hal�nde kalan sürey� tamamlamak üzere yen� b�r üye atanab�l�r.
Yönet�m Kurulu, Merkez�n karar organıdır. Müdür, Yönet�m Kurulunun başkanıdır. Yönet�m Kurulu, Müdürün davet�
üzer�ne ayda en az b�r kez salt çoğunluk �le toplanır ve kararlar oy çokluğu �le alınır.

Yönet�m Kurulunun görevler�
MADDE 12 – (1) Yönet�m Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Ayda en az b�r kez toplanarak Merkez�n yönet�m faal�yetler�n� yürütmek,
b) Merkez�n yönet�m� �le �lg�l� kararlar almak,
c) Rektörlüğe sunulacak faal�yet raporunu görüşmek,
ç) Merkez�n çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,
d) Personel �ht�yacını bel�rlemek,
e) Merkez�n çalışmaları �ç�n gerek duyulan çalışma grupları ve kom�syonları oluşturmak,
f) Yıllık faal�yet raporu �le �lg�l� çalışmalar yapmak ve Rektöre sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Personel �ht�yacı
MADDE 13 – (1) Merkez�n akadem�k, tekn�k ve �dar� personel �ht�yacı, 2547 sayılı Yükseköğret�m

Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca, Rektör tarafından görevlend�r�lecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kastamonu Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.

 
 


