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AMAÇ:

Mıdde l. Kafkas Universitesi Kağızman Meslek Yüksekokulu'nda öğrenci alımr yapılması planlanan
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Programı ile aktif durumda olan Sosyal Hizmetler Programr
öğencilerinin leorik olarak görecekleri ders içeriklerine paralel olarak pratik bilgilere sahip olmak,
gelistirmek, görev ve sorumluluklannı belirlemek, meydana gelebilecek olaylar karsısında deneyim
sahibi olmalan amacı tasımaktadır.

KAPSAM:

Madde 2. Bu protokol, Kaikas Üniversitesi Rektörlüğü adına Kafkas Üniversitesi Kağmıan Meslek
Yiiksekokulu ile Kağızman Milli Eğitim Müdürlüğü isbirliğiıde Kafkas Üniversitesi Kağızrnan
Meslek Yüksekokulu'nda öğenci alımr yapılması planlanan Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü Engelli
Bakrmr ve Rehabilitasyon Programı ile aktif durumda olan Sosyal Hizrrıetler ve Darusmanlık Bölümü
Sosyal Hizrrıeller Progıamr öğencilerinin mesleki ders uygulamalarınr eğtim aldıklan yerde ve
uygulamah olarak görebilmesi ve Kağzrrıan Milli Eğtim Müdiirlüğilniin belirlediği
personeVpersonellerin eğitim vermesine iliskindir.

DAYA]rtAK:

Mıdde 3.

a) 2547 sayı,|ı Yükseköğetim Kanunu

Kafkas Üniversitesi Eğitim-Öğetim ve Sınav Yönetmeliğib)

TARAtr'LAR:

Mıdde 4.

Bu protokolün taraflan;

ı)

b)

Kafkas Üniversitesi Rektörliiğü adına Kağzınan Meslek
Yüksekokulu Müdiirlüğü

Kağızrrıan Milli Eğtim Müdiiırlügü

KISALTMALAR ve TA]\IMLAR:

Mıdde 5. Bu protokolde geçen;

KAÜ: Ka{kas Üniversitesi'ni,

KMYO: Kağızman Meslek Yüksekokulu'nu,

KAĞIZMAN MEM: Kağızrrıan Milli Eğitim Müdiirlüğü'nü ifade etmektedir
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YUKUMLULUKLER:

1\tadde 6.

6.1. K]\IYO \'ükümlülükleri

a) Prolokol kapsamında gerçekleşlirilecek eğitim, faaliyet ve etkinliklerin her türlü
is ve işlemlerinin mevzuata göre yürütülmesinden ve denetlenmesinden KAÜ Rektörlüğü
adına sorumludur.

b) Protokol kapsamrnda gerçekleştirilecek eğitim takvimini KAĞZMAN MEM ile
i şbirli ği yaparak h azılarflak

c) Protokol kapsamrnda yapılacak eğitim, faaliyet ve etkinliklerde kullanılacak afiş,
flama, broşiir, kitap vb. maıeryalin ilgili mevzuata uygunluğu hususunda kontrolüniin
yapılarak gerekli onayn verilmesini sağlamak.

d) KAĞZMAN MEM'in belirlediği personel tarafindan Kağzrrıan Yerleşkesinde
verilecek olan eğtim ve faaliyetlere öğretim üyesi/elemaıu görevlerıdirmek.

e) KMYO'da öğenci alımr yapılması planlanan Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Progıamr ve aktif durumda olan Sosyal Hizııetler Programı öğerıcilerinin KAĞZMAN
MEM ile birlikte yapacaklan faaliyetlerinin izlenmesi, denetirni, kontrolü, değerlendirilmesi
ve devam durumunun takibi ile öğencilerin kurallara uylnası ve disiplininden KMYO
Müdürlüğü tarafından görevlendirilerı ilgili öğetim elemanr/üyesi sorumludur.

D KAĞIZMAN MEM'den uygulamalı eğitim Verecek personele gerıel bütçeden ek ders
karsılığında iideme yapmak.

6.2. KAĞIZMAN MEM Yükümlülükleri:

ı) KAĞZMAN MEM adına işbirliği yapılacak faaliyetlerin her tiirlü resmi is ve
işlanlerini yiirütmek.

b) Protokol kapsamrnda gerçekleştirilecek eğitimlerde kullanrlmak üere gerekli fiziki
altyapının diizeırini sağlamak.

c) KMYO biinyesinde bulunmayan, ancak ilgili eğitimde kullarulması gerekli olan
makine, teçhizat, malzeme, takrm ve uygulama araçlannr temin etmek.

d) KMYO'nun yer aldığ I(AÜ Kagızrıan Yerleskesi etrafindaki arazi ve alanlarda
öğencilerle birlikte mesleki ders içeriklerine uygun olacak şekilde etkintik ya da faaliyet
diZenl emek, organize etmek.

e) Uygulamalı ğtim verecek olan personeli belirlemek.

63. Öğrenci Yükümlülükleri:

a) Öğenciler beceri ve deneyimlerini arttırmak amacıyla katılacaklan her uygulamayı
sorumlu öSetim eleman/üyesinin denetim ve gözeıiminde yapmakla yühifiıtüdtir.

b) Öğenciler eğitim yerindeki her tiirlü araç ve gerecin dikkatli kullarıılmasına özen
göstermekle yüktinıJüdür.

c) Öğenciter eğtim alanlannda kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkaıli
dawanmakla yühinıJüdür.

d) Ögıenciler eğtim alanlannda sorumlu öğretim üyesi/elernantnın imi olmadan
aynlamaz ve eğitim yerlerini değiştiremezler.

e) Öğrerıciler önceden belirlenen yer ve saatlerde eğitime katılmak zorundadırlar.
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fl Öğrenciler eğitim alanlannda KAĞZMAN MEM tarafindan belirlenmis olan kisisel
koruyııcu donanımlan kullanmakla yükiinılüdür.

9 Öğenciler eğilim srasında karşılaştıklan sorunlan sorumlu öğetim üyesine
ileımelidirler.

h) Öğenciler katıldıklan etkinlik veya uygulamalann kaIşılığında
herhangi bir ücret talebinde bulunamazlar.

Suat GUNER

Kağı Kağızınan Ilç Milli Eğitim üdürüv€§s{EKY0
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l Ögrenciler, isbirliği kapsamında yapılan hiçbir uygulamadan staj hakkr talebinde bulunamazlar.
2 Kagızman ilçe merkezinde faaliyet gösteren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri de dahil olmak üzeıç.

YİJRüTME \T ÇEşiTLİ HüKüMLER

Mıdde 7. Proıokol taraflan otan KMYO ve KAĞZMAN MEM protokolde yer alan yükiimlülüklerini
ve yetkilerini hiç bir ad altında başka bir gerçek ya da tiizel kisiye dewedemez.

Madde 8. Protokol taraflannca gerekli görüldüğü takdiıde, ek protokol yap abilir.

Madde 9. Bu protokol l (bir) yıl geçerli olup, protokol taraflarından herhangi birisi gerekli gördüğü
takdirde protokolü tek taraflı fesih hakkını kullanabilir.

Mıdde 10. Fiziki imkinlar ve hizrrıet kalitesi göz öniinde bulundıırulduğunda; kurumlar arası
dayanısma çerçevesinde öğencilerin teorik bilgilerini ve derıeyimlerini pekiştirmelerine imkan
tanımak üzere; KAĞIZMAN MEM'in personellerinin Kağızınan Yerleşkesinde yapacaklan
etkinlikler/faaliyetler eğitim sürecinin desteklenmesi bakrmrndan önemsenmektedir.

Mıdde 1l. Protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilğli mevzuata göre, mevzuatta bulunmaması
durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kurallan çerçevesinde
çözümlenir.

Madde 12. Bu protokol her iki taraf için de "staj uygulamalan"l mahiyeti laşımamaktadrr.

Mıdde 13. KAĞIZMAN MEM'e bağh "kurum/kuruluş,6irim/alt birimler'' işbi.ıigı konusunda
muhatap alınabilir.

Mıdde 14. Bu protokol 14 (on dört) madde ve 4 (dört) safadan ibaret olup, 12l03l202l tarihinde üç
nüsha şeklinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. 
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