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KASIM 2021 



Madde 1: Taraflar 

 

İşbu protokolün tarafları; 

 

a) Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi 

Adres: Seyrani Kampüsü Bahçelievler Mah. Çevreyolu Cad. No: 9, 38400 

Develi/KAYSERİ 

 

Telefon: 0 352 621 79 82       

Fax: 0 352 621 79 90 

 

b) Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Adres: Köşk Mahallesi Ahmet el-Biruni Caddesi 38030 

Melikgazi/KAYSERİ 

 

Telefon: 0 352 437 49 24 / 0 352 207 66 66 

Fax: 0 352 437 42 00 

 

İşbu protokolde, Kayseri Üniversitesi Develi İslami İlimler Fakültesi (İslami 

İlimler Fakültesi), Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (İlahiyat Fakültesi) olarak 

anılacaktır. 

 

Madde 2: Amaç 

 

İşbu protokolün amacı; İslami İlimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi arasında 

yapılacak olan bilimsel, kültürel ve meslekî faaliyetlerin ana esaslarını belirlemektir. 

 

Madde 3: Kapsam 

 

İşbu protokol, her iki fakültenin öğretim elamanları ve öğrencilerinin, 

tarafların uygun gördüğü şekilde müşterek olarak bilimsel çalışma, araştırma, 

seminer ve konferans yapmalarını içermektedir. Bunun yanı sıra fakülte 

dekanlıklarının uygun göreceği yer ve zamanlarda öğrencilerin kütüphane, konferans 

salonu gibi sosyal tesislerden yararlanmalarına yönelik yapılan iş birliğine ilişkin 

usûl ve esasları da kapsamaktadır. 

 

Madde 4: Dayanak 

 

İşbu protokolün dayanağı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanunu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve 2809 sayılı 

Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Madde 5: Genel Hükümler 

 

a) Fakültelerin ihtiyaç duyabileceği hizmet içi eğitim, eğitim alt yapısının 

iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi, öğretim programının 

zenginleştirilmesi, eğitim-öğretim desteği sağlanması ve insan kaynaklarına 

(öğretim üyesi, öğrenci vb.) yönelik ihtiyaçlar fakülteler tarafından uygun 

görülen şartlarda sağlanabilecektir. Bu kapsamda öğretim elemanları, 



fakültelerde uygun görülen koşullarda veri toplayabilecek, araştırma 

yapabilecektir. 

 

b) Fakülte öğrencileri ve öğretim elemanları, Kütüphanelerden kitapları yerinde 

inceleyerek yararlanabilir. 

 

c) Fakülteler arası hizmet içi eğitim, eğitim yapısının iyileştirilmesi, programların 

zenginleştirilmesi, seminer ve konferanslarla desteklenmesi, ilgili fakülteler 

tarafından uygun görülen şartlarda uzmanlık desteği sağlanır. 

 

d) Taraflarca uygun görülen konu, yer, zaman ve uygun şartlarda, öğretim üyeleri 

tarafından her iki fakülte öğrencilerine yönelik ders, seminer ve konferanslar 

verilir. 

 

e)  Fakültelerde eğitimi geliştirmek amacıyla yapılacak çalışmalarda oluşturulacak 

komisyonlara, fakülteler tarafından uygun görülen şartlarda personel desteği 

sağlanır. 

 

f) Fakülte öğrencilerinin, karşılıklı olarak düzenleyeceği bilim, spor ve kültürel 

etkinliklere katılmasına ve uygun görülen etkinliklerde fakültelerden 

konuşmacıların gelmesine imkân sağlanır. 

 

g) Fakülteler tarafından ulusal veya uluslararası kaynaklardan finanse edilmek 

üzere ortak proje önerileri hazırlanması, yürütülmesi, uluslararası programlara 

birlikte proje sunulması hususlarında taraflarca uygun görülen çerçeve ve 

kapsamda iş birliği yapılabilir. 

 

h) Fakültelerin akademik, idarî ve eğitim-öğretim alanlarında verimliliğin 

artırılması, kalitenin yükseltilmesi ve sürekli gelişimin sağlanması adına 

öğretim üyelerinin önerilerini alabilir. 

 

i)  Fakülte yetkilileri, zaman zaman bir araya gelerek koordinasyon ve iş birliği 

toplantıları düzenleyebilecektir. Bu toplantılarda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin 

daha etkin ve nitelikli hâle getirilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar vb. 

hususlar müzakere edilebilir. 

 

j) Protokol kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında personel ve 

öğrencilerin bilgilendirilmesi amacıyla tanıtım çalışmaları yapılır. 

 

  Madde 6: Protokolde Değişiklik 

 

İşbu protokol hükümlerinde, tarafların müşterek konularda anlaşması 

suretiyle değişiklikler yapabilecektir. Bu değişiklikler ek bir protokolle yazılı olarak 

hüküm altına alınacaktır. 

 

Madde 7: Süre 

 

İşbu protokol imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacaktır. Süre 

bitiminde söz konusu protokol, tarafların hiçbir itirazı ve ihbarına gerek kalmaksızın 



kendiliğinden fesholacaktır. Süre bitiminde tarafların mutabakatı ile protokol süresi 

uzatılır. 

 

Madde 8: Yürütme ve Çeşitli Hükümler 

 

İşbu protokol ile eğitim, sosyal ve bilimsel iş birliğine yönelik planlanan 

faaliyetler, aşağıdaki esaslara göre yürütülür: 

 

a. Bu protokolün yürütücüleri İslami İlimler Fakültesi ile İlahiyat Fakültesi 

dekanlarıdır. 

b. İş birliğine yönelik çalışmaların yürütülmesi için her iki kurum 

bünyesinde “Protokol Yürütme Kurulu” oluşturulur. 

c. Söz konusu kurullar gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin planlanması, 

koordinasyonu, faaliyetlere ilişkin durum analizi, yaşanan problemlerin tespiti, 

çözüm yollarının belirlenmesi gibi hususlara ilişkin çalışmalar yapar. 

 

Madde 9: Protokol Feshi (Sona Erdirme) 

 

Taraflardan biri işbu protokol hükümlerine aykırı davranır ve yapılan 

yazışmalara rağmen aykırılığı gidermez ise diğer taraf yazılı bir bildirimle protokolü 

feshedebilir. 

Taraflar, işbu protokolü her zaman için üç ay önceden yapacağı yazılı bir 

bildirimle feshetme hakkına sahiptir. İşbu hüküm protokol süresinin uzaması veya 

yenilenmesi hâlinde de geçerlidir. 

 

Madde 10: Eğitim, Sosyal ve Bilimsel İş birliği 

 

Bu kapsamdaki faaliyetler, tarafların görev ve hizmet alanlarına giren veya 

sorumluluklar çerçevesinde belirlenen protokol esaslarına göre yürütülür. Bu 

bağlamda gerekli esneklikler veya sınırlılıklar olabilir. Protokolde hüküm altına 

alınmayan hususlar, taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları 

çerçevesinde çözüme kavuşturulur. 

 

Madde 11: Yürürlük 

 

İşbu protokol 11 (onbir) madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret olup, 01.12.2021 

tarihinde iki nüsha hâlinde tanzim edilerek imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 
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 KAYÜ Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
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