İslam İlahiyatçıları Platformu Çalışma Esasları / Netzwerk Islamischer Theologen
Bu Çalışma Esasları İslam ilahiyatçılar Platformu’nun iş seyrini belirler.
Platform, İslam ilahiyatçıları arasında bir iletişim ağına ihtiyaç duyulduğundan kurulmuş olup,
İslam ilahiyatı eğitimi alan öğrenciler ve mezunlar için bir iletişim ağı olarak hizmet vermeyi
amaçlamaktadır.
Platform’un Yapısı

Platform tüm Almanca konuşan, sünni itikadını benimseyen İlahiyat öğrencileri ve mezunlarına
yönelik olarak çalışmayı hedefler.
Platform’un Merkezi
İslam İlahiyatçıları Platformu’nun merkezi Köln’de DİTİB Akademie'dir.
Platform’un Çalışma Alanları
Almanca konuşan İslam ilahiyatçıları arasında;
1. İletişim ve fikir alışverişini güçlendirmek,
2. Seminerler, ilmî ve fikrî toplantılar, atölye çalışmaları vb. etkinlikler düzenlemek,
3. Bölgesel ve ulusal düzeyde diğer din mensupları ile de kültürel ve bilimsel alanlarda
çalışmalar tertip etmek.
Üyelik ile İlgili Esaslar
1. Platform’a üye olmak için İslam ilahiyatı öğrencisi veya mezunu olma ve Almanya ile oturum,
öğrencilik vb. bir sosyal bağı bulunma zorunluluğu vardır.
2. Platform’a üye olmak için DİTİB Akademie’ye yazılı müracaat edilir.
3. Üyelik DİTİB Akademie’nin müracaatı kabulü ile gerçekleşir.
4. Üyelik, geri çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer.
5. Üyelikten çıkarılma, üyenin topluluğun yapısı ve amacına aykırı davranışlarda bulunması
durumunda gerçekleşebilir. Üyelikten çıkarılmaya Koordinasyon Grubu karar verir.

Çalışma Usulü ve Koordinasyon
1. Platform, DİTİB Akademie tarafından görevlendirilen Platform üyesi bir kişi tarafından
koordine edilir. Bu kişi Genel Koordinatör olarak görev yapar.
2. Koordinasyon Grubu, Genel Koordinatör ile Bölge Çalışma Grubu temsilcilerinden oluşur.
3. Bölge Çalışma Grupları, ilgili bölgede ikamet eden ve/veya öğrenim gören Platform’a üye
kişilerden oluşur. Üyeler salt çoğunlukla kendi aralarında birer temsilci seçer. Temsilciler
Koordinasyon Grubu’nu oluşturur.
Genel Koordinatör’ün Görevleri
1. Platformu temsil eder.
2. Platformun çalışma alanları ile ilgili bütün çalışmaları yürütür.
3. İhtiyaç duyulan yerlerde Bölge Çalışma Grupları oluşturur.
4. Bölge Çalışma Gruplarının oluşmasını sağlar ve üyeler arasında bilgi ve tecrübe
paylaşımını takip eder.
5. Çalışma gruplarından gelen proje önerilerini inceler ve çalışmaların koordinasyonunu
sağlar.

6. Genel toplantılar, seminerler, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler organize eder.
7. Bölge Çalışma Grubu temsilcileri işbirliği ile gruplarının çalışma planlarını hazırlar.

Bölge Çalışma Grubu Temsilcisi
1. Koordinatör tarafından belirlenen bölgelerde kurulan Bölge Çalışma Grupları bir temsilci
tarafından yönetilir.
2. Temsilci, kendi bölgesinde düzenlenecek olan toplantıları planlar, içeriklerini belirler ve
Genel Koordinatör’e bildirir. Çalışma planları Genel Koordinatör’ün onayı ile yürürlüğe
girer.
3. Kendi bölgesi ile ilgili çalışma planlarını hazırlar, programları ve davetleri yönetir.

Yıllık Toplantılar
1. Platform istişarî amaçlı yılda en az bir kez bir araya gelir. Toplantıda yıllık faaliyet ve
etkinlikler ile çalışma raporları değerlendirilir.
2. Toplantı tutanakları, Genel Koordinatör ve tutanak görevlileri tarafından düzenlenir ve
imza altına alınır.
Finans
1. Platform’un bütün faaliyetleri DİTİB tarafından karşılanır.
2. Çalışma Gruplarının faaliyetleri ile ilgili maliyet planı, yıllık olarak en geç her yılın ekim
ayı sonuna kadar temsilciler tarafından Genel Koordinatör’e iletilir.
3. Platform’un bütçe gereksinimleri ile ilgili maliyet planı, her yılın kasım ayının sonuna kadar
Genel Koordinatör tarafından hazırlanarak DİTİB Yönetim Kurulu’na sunulur.
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