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T.C 

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ 

İSLAM ÇEVRE AHLAKI FORUMU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

             

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesi kuruculuğunda, 

koordinasyonunda ve iş birliğinde yürütülecek Üsküdar Üniversitesi İslam Çevre Ahlakı 

Forumu’nun amaçlarına, faaliyet alanlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Üsküdar 

Üniversitesi İslam Çevre Ahlakı Forumu (ÜİÇAF) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim 

organlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

4’üncü maddesinin birinci fıkrasının c bendi ve 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 

(2) numaralı alt bendi, 12’nci maddesi ve 14’üncü maddesine ve platformların oluşturulmasına 

ilişkin kuruluş ve işleyişe dair Dernekler Kanunu’nun 2, 25 ve 94’üncü maddelerine ve YÖK’ün 

10.06.2020 tarih ve 75850160-199-E.35292 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla 

İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihli ve 3346 sayılı "üniversiteler bünyesinde sivil 

toplum merkezlerinin açılması ve gönüllülük konusunda çalışmalar yapılması için 

üniversitelerin teşvik edilmesi" yazısına istinaden; Üsküdar Üniversitesi Stratejik Planı (2019-

2023) gereği hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen; 

a) Forum: Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Çevre Ahlakı Forumunu                 

b) Danışma Kurulu: Forumun Danışma Kurulunu, 

c) Başkan: Forumun Başkanını 

ç) Rektör:  Üsküdar Üniversitesi Rektörünü, 

d) Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu, 

e) Üniversite: Üsküdar Üniversitesini, 

f) Yönetim Kurulu: Forumun Yönetim Kurulunu  

g) Stratejik Plan: T.C. Üsküdar Üniversitesi Stratejik Planı (2019-2023) 

ğ) Merkez: Üsküdar Üniversitesi Üsküdar Çevre Ahlakı Forumu Merkez Ofisi’ni ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 Formun Amaçları ve Faaliyet Alanları 

 

Forumun Amaçları                                             

MADDE 5 - (1) Üsküdar Üniversitesi İslam Çevre Ahlakı Forumunun (ÜİÇAF)  amaçları 

şunlardır: 

 

a) Üsküdar Üniversitesi Stratejik Plan’ında belirtildiği üzere; Üsküdar Üniversitesi Davranış 

Sağlığı ve Bilimleri alanındaki tematik yapılanması “Matematikten Felsefeye, Sosyal 
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Bilimlerden Sağlık Bilimlerine Bütüncül Yaklaşım” anlayışı ile multidisipliner bir yaklaşımı 

benimsemiştir. Sinirbilim, Genetik, Bilişim, İletişim Bilimleri ile birlikte Toplumbilim, 

Ruhbilim, Din ilimleri yöntemlerinden istifade ederek insan sağlığına, toplum ruh sağlığına, 

birey, aile, insani ve sosyal değerlere hizmet eden, katkıda bulunan, proje üreten ve eğitimli 

insan gücü yetiştiren bir üniversite olmayı hedeflemektedir. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için 

akademik ürünlerin Stratejik Plan’da yer alan paydaşlar üzerinden kamusallaşması, kamu 

kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve bütüncül olarak topluma arz edilmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

b) Küresel Isınma ve buna bağlı olarak meydana gelen İklim Değişikliğinin sebep olduğu çevre 

sorunları günümüzde tüm insanlığı ve canlıları tehdit etmektedir. İklim Değişikliğinin yıkıcı 

sonuçları benzeri daha önce görülmemiş yangınlar, seller, fırtınalar, yağışlar ve kuraklıklar 

şeklinde karşımıza çıkmakta; sebep oluğu ekonomik, ekolojik ve toplumsal sonuçları itibarıyla 

hepimizi ilgilendirmektedir. Bu sebeple, Forum genelde tüm insanların, özeldeyse 1.8 milyara 

yaklaşan Müslüman halkların çevreye karşı ahlaki duyarlılığını harekete geçirmeye çalışacak; 

çevre konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacaktır. 

 

c) Eylül 2015'te icar edilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul 

edilen Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi belgesinde yer alan 17 adet “Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları”nın (SKA) uygulama süreci 1 Ocak 2016 tarihinde başlamıştır. Binyıl 

Kalkınma Hedeflerinin (BKH) devamı olarak kabul edilen SKA’lar “kimseyi geride 

bırakmamak” (no one left behind) sloganı ile herkes için evrensel olarak erişilecek olan 

hedefleri içermektedir. Forum bu amaçlara ulaşmak üzere her düzeyde çeşitli etkinlikler 

düzenleyecek, ilgili STK’larla işbirliği yapacaktır. 

 

ç) Eleştirel bir anlayışla anlama ve hissetmeye dayalı dini ve insani değerlerin araştırıldığı; 

“hisseden insanı” sembolü olarak tercih eden; oluşturduğu “Yüksek İnsani Değerler” 

anlayışıyla toplumda “insani değerler konusunda duyarlı” kişileri ödüllendiren ve topluma 

duyuran; Davranış Sağlığı ve Bilimleri alanında tematik yapısıyla Üsküdar Üniversitesi 

bünyesinde Forumun merkez ofisi kurularak; foruma katkı sağlayan ve işbirliği içinde olunan 

yasal kurum ve kuruluşlarla çalışmaların takip ve koordinasyonu etkin ve etkili olarak 

yürütülecektir. Forum, yukarıdaki amaçlar kapsamında ulusal veya uluslararası akademik 

kuruluşlarla ya da ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetlerini ilgili 

mevzuata uygun olarak yürütür.  

 

d) Forum, Üniversitenin AR-GE birimi ile işbirliği içinde, genel çevre ahlakı ve İslam çevre 

ahlakıyla ilgili yapılmış ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları takip ederek; konuyla ilgili 

ulusal ve uluslararası akademik çalışmaların bir araya getirildiği bir bilgi bankası oluşturmayı 

ve web üzerinden paylaşmayı amaçlar. 

 

e) Forum, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre felsefesi ve etiğiyle ilgili yapılmakta olan 

uluslararası, ulusal ve yerel araştırmaları/projeleri takip ederek; mevzuata uygun olarak söz 

konusu çalışmaları izlemeyi, desteklemeyi ve iş birliği yapmayı amaçlar. 

 

Forumun Faaliyet Alanları                     

MADDE 6 - (1) Forum, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen amaçlara ulaşabilmek 

için aşağıdaki alanlarda faaliyetleri yürütür:   
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a) Küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının dini, kültürel ve ahlaki boyutunu 

vurgulamak; bu konudaki uluslararası ve ulusal çalışmaları takip etmek, paylaşmak ve 

bu çalışmalara katkıda bulunmak.  

b) Çevre ve hayvan ahlakı başta olmak üzere hayata ve kainata karşı ahlaki duyarlılığımıza 

vurgu yapan her türlü akademik toplantı, konferans, seminer, panel, sempozyum ve 

kongreler tertip etmek; bu gibi toplantılara katılmak ve benzer programları organize 

etmek. 

c) Çevre ve hayvan ahlakıyla ilgili yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaları teşvik 

etmek ve bu konularda yapılan lisansüstü ulusal ve uluslararası çalışmalara yapılacak 

yasal protokoller çerçevesinde destek vermek. 

ç)  Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, eğitim, 

uygulama, danışmanlık ve yayın çalışmaları yapmak; Forumun bünyesinde yapılan 

çalışmaları akademik yayın, eğitim, konferans, seminer, çalıştay yoluyla paylaşmak. 

d) Çevre ahlakı konusunda toplumun her kesimini ilgilendirecek yayın faaliyetleri 

yapmak; bu amaçla sosyal medyayı etkin kullanmak. 

e) Geleneksel eğitim programları yanında, ilgili birey ve kesimler için gerektiğinde Online 

eğitim ve sertifika programları gerçekleştirmek. Bu amaçla internet sitesi kapsamında 

bilgi verici belgeler hazırlamak, soru ve cevap platformu sağlamak; eğitim ve sertifika 

programlarının tanıtımını yapmak. 

f) Forum kapsamında Rektör ve/veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ya da 

Üsküdar Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılan diğer faaliyetleri 

gerçekleştirmek. 

                                              

                      

                                                      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                   Forumun Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Forum yönetim organları 

MADDE 7- (1) Forumun yönetim organları şunlardır: 

a) Başkan 

b) Yönetim Kurulu. 

c) Danışma Kurulu. 

 

Başkan 

MADDE 8 - (1) Başkan,  Üniversitenin öğretim elemanları veya üniversite dışından konusunda 

uzman kişiler arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Başkan tam zamanlı 

yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir. Başkan’ın 

altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer. 

(2) Başkan’a çalışmalarında yardımcı olmak üzere Rektör tarafından Başkan yardımcıları 

görevlendirilebilir. Başkan’ın görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. 

 

Başkanın Görevleri  
MADDE 9- (1) Başkan’ın görevleri şunlardır: 

a) Forumu temsil etmek. 

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak. 

c) Forumu amaçları doğrultusunda yönetmek. 

ç)   Ulusal ve uluslararası etkinliklerde forumu temsil etmek. 

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak. 

e) Forumun yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma plan programını 

düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak. 
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f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna Başkanlık etmek. 

 

 

Yönetim Kurulu 

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Başkan ve Üniversite öğretim elemanlarından iki üye ve 

konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından onaylanan iki üye olmak üzere toplam 

beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Forum Başkanı başkanlık eder. Yönetim 

Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(2) Yönetim Kurulu, Başkan’ının daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde 

olağanüstü toplanarak, Başkan tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. 

Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.  

 

 

Yönetim Kurulunun Görevleri 

MADDE 11 

  

(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: 

a) Forumun faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, 

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun 

sağlanması konularında kararlar almak. 

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu 

değerlendirmek. 

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit 

etmek ve sunulan raporu değerlendirmek. 

ç)  Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve  

benzeri belgeleri düzenleyerek vermek. 

 

Danışma Kurulu ve Görevleri 

MADDE 12 

 

(1) Danışma Kurulu; Üniversitenin konuyla ilgili öğretim elemanları ve istekleri halinde 

Forumun çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek kamu ve özel kurum ve kuruluşların Başkan 

tarafından belirlenen ve Rektörce görevlendirilen temsilcilerinden oluşur. Danışma Kuruluna 

Başkan başkanlık eder. 

 

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 

Danışma Kurulu yılda en az bir kez Başkan’ın çağrısıyla toplanır. 

 

(3) Danışma Kurulu, Forumun faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari 

nitelikte görüş bildirir. 
                                                                              

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

Personel ihtiyacı 

MADDE 13- (1) Forumun akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Başkan’ın önerisi üzerine 

Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

 

 

Harcama yetkilisi 

MADDE 14- (1) Forumun harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Başkan bu yetkisini 

Rektör’e devredebilir. 
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Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 15- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 16- (1) Bu Yönerge 14.10.2021 tarihli, 2021-33 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Yürütme 

MADDE 17- (1) Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür 


