
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 

 

C.1. Araştırma Stratejisi  

 

C.1.1. Kurumun araştırma politikası, hedefleri ve stratejisi 

Kurumun araştırma politikası, fakültenin belirlediği misyon ve vizyona uygun bir 

şekilde ve mevcut öğretim üyelerinin katkılarıyla istenilen hedeflere ulaşmaktır.  

a. İlahiyat Fakültesi eğitim ve öğretiminde kullanılacak bilgi teknolojilerini geliştirmek 

ve fakülte öğretim elemanlarının görüşlerine başvurularak kütüphanenin kaynak 

zenginliğini artırmak.  

b. Akademik ve idari personelin gelişimine ve kariyerine katkı sunacak fırsatları 

geliştirmek. Bu bağlamda üniversite bünyesindeki BAP birimi ile koordinasyon 

içerisinde çalışmak.  

c. Uluslararası Sempozyum, Seminer, Konferans, Webiner gibi etkinlikler düzenlemek. 

Bu kapsamda şimdiye kadar gerçekleştirilmiş etkinlikler ve sempozyumlara aşağıdaki 

linklerden ulaşım sağlanabilir.  

http://ilahiyat.trabzon.edu.tr/tr/page/sempozyum/5099  

http://ilahiyat.trabzon.edu.tr/tr/Activities/AllActivities  

C.1.2. Araştırma- geliştirme süreçlerinin yönetimi ve organizasyonel yapısı 

Kurumun araştırma-geliştirme süreçlerinin yönetim ve organizasyonel yapısına ilişkin 

yönlendirme ve motive etme gibi hususları dikkate alan planlamaları bulunmaktadır. Bu 

bağlamda akademik yayınların artırılması ve öğretim elemanlarının bu yönde teşvik edilmesi 

önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılından itibaren Trabzon İlahiyat Dergisi ismini 

taşıyan fakülte dergimiz hakemli yayın kategorisinde yılda iki defa olmak üzere 

yayımlanmaktadır. ( https://dergipark.org.tr/tid )  

Ayrıca, fakülte öğretim elemanlarının akademik verimliliğinin denetlenmesi 

hususunda her sene başında tüm öğretim elemanlarından yapacak oldukları akademik 

yayınlara dair belirli hedefler koymaları istenmekte ve her sene sonunda bu hedeflerin 

kontrolü sağlanmaktadır.  

 

 

http://ilahiyat.trabzon.edu.tr/tr/page/sempozyum/5099
http://ilahiyat.trabzon.edu.tr/tr/Activities/AllActivities
https://dergipark.org.tr/tid


 

C.1.3. Araştırmaların yerel/bölgesel/ulusal kalkınma hedefleriyle ilişkisi 

Kurumun genelinde araştırmalar yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri ve 

değişimleri dikkate alınarak yürütülmektedir. 8-10 Ekim 2015 yılında gerçekleştirilen “I. 

Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dînî Hayat Sempozyumu” bu hedefe ilişkin 

bir örnek olarak verilebilir.  (http://ilahiyat.trabzon.edu.tr/tr/page/sempozyum/5099) 

C.2. Araştırma Kaynakları 

C.2.1. Araştırma Kaynakları 

Kurum, araştırma ve geliştirme kaynaklarını araştırma stratejisi ve birimler arası 

dengeyi gözeterek yönetmektedir. Bu bağlamda fakülte kütüphanemize satın alma ve bağış 

yoluyla yeni kaynaklar kazandırılmakta ve bu kaynakların kataloglama ve tasnif süreçleri 

devam etmektedir. 

C.2.2. Üniversite içi kaynaklar   

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetlerini sürdürebilmek için uygun nitelik ve 

nicelikte üniversite içi kaynakların oluşturulmasına yönelik planları bulunmaktadır. Bu 

kapsamda fakültemiz, üniversite bünyesinde bulunan Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi ve Dijital Dönüşüm ve Yazılım Koordinatörlüğü Ofisi ile uyum 

içerisinde çalışmaktadır. 

Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP) ana hedefi; üniversitemizin stratejik amaçlar 

doğrultusunda nitelikli bilimsel araştırmaları özendirmek, tüm akademik birimlerde araştırma 

anlayışını teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak, BAP projeleri vasıtasıyla 

Üniversite içinde ve dışında araştırma iş birliğini sağlamaktır. ( http://bap.trabzon.edu.tr ) 

Dijital Dönüşüm ve Yazılım Koordinatörlüğü Ofisi’nin hedefi ise üniversitemizin iş 

akışlarını dijital ortamlarla destekleyerek kurumuza dijital bir kimlik ve hafıza 

kazandırmaktır. Bu kapsamda, üniversitemizin yönetim, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin 

yanı sıra üniversitemizde elde edilen birikimin topluma katkı sağlayan faaliyetlere 

dönüştürülmesinde daha etkili bir sürecin işletilebilmesi için uygun dijital teknolojilerin 

http://bap.trabzon.edu.tr/


araştırılması, uyarlanması, geliştirmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.                          

( https://dijital.trabzon.edu.tr )   

C.2.3. Üniversite dışı kaynaklara yönelim (Destek birimleri, yöntemleri) 

Kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri için üniversite dışı kaynaklara herhangi 

bir yönelimi bulunmamaktadır.   

C.2.4. Doktora programları ve doktora sonrası imkanlar 

Kurumun doktora programı ve doktora sonrası imkanları bulunmamaktadır.  

C.3. Araştırma Yetkinliği 

C.3.1. Öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesi  

Kurumda öğretim elemanlarının araştırma yetkinliğinin geliştirilmesine yönelik 

destekleyici eğitimler, uluslararası fırsatlar, proje iş birliği gibi planlar bulunmamaktadır.  

C.3.2. Ulusal ve uluslararası ortak programlar ve ortak araştırma birimleri 

Kurumun genelinde ulusal ve uluslararası düzeyde ortak programlar ve ortak araştırma 

faaliyetleri yürütülmektedir. Bu bağlamda fakülte bünyesinde Erasmus, Mevlâna, Farabi, 

YÖS gibi programlar dahilinde ulusal ve uluslararası öğrenci hareketliliğine imkân 

sağlanmaktadır.  

Erasmus ( http://erasmus.ofinaf.trabzon.edu.tr ) 

 Mevlânâ ( http://mevlana.ofinaf.trabzon.edu.tr ) 

 Fârâbî ( http://farabi.ofinaf.trabzon.edu.tr ) 

YÖS ( https://yos.trabzon.edu.tr ).  

C.4. Araştırma Yetkinliği  

C.4.1. Öğretim elemanı performans değerlendirmesi 

Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve 

değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır. Bu kapsamda, birimin 

https://dijital.trabzon.edu.tr/
http://erasmus.ofinaf.trabzon.edu.tr/
http://mevlana.ofinaf.trabzon.edu.tr/
http://farabi.ofinaf.trabzon.edu.tr/
https://yos.trabzon.edu.tr/


araştırma performansı verilere dayalı ve periyodik olarak ölçülmekte ve 

değerlendirilmektedir. Birim Faaliyet Raporuna işlenmek üzere her bir akademik personelden 

yapmış oldukları yayınlarla ilgili bilgi istenmektedir. 

 

C.4.2. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi  

Kurumda öğretim elemanlarının araştırma performansının izlenmesine ve 

değerlendirmesine yönelik ilke, kural ve göstergeler bulunmaktadır.  Bu kapsamda öğretim 

üyeliğine yükseltime ve doktor öğretim üyelerinin yeniden atamalarına ilişkin kriterler 

üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atanma Yönergesinde belirlenmiştir.  

(https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/YONERGELER/ogretimuyeyukselme.pdf)  

C.4.3. Araştırma bütçe performansının değerlendirilmesi 

Kurumun araştırma bütçe performansının değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar 

bulunmamaktadır.  

https://trabzon.edu.tr/Images/Uploads/YONERGELER/ogretimuyeyukselme.pdf

