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KONU:

Madde l. Bu protokol, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü adına Kafkas Üniversitesi Kağızman
Meslek Yiiksekokulu (KMYo) ile Kars ilçe Saglık Müdürlüğü (KİSM) işbirtiğinde, KMYo,da
aÇılması planlanan Çevre Sağlığı Programı öğrenci|erinin mesleki ders uygulamalarını yerinde ve
uygulamalı olarak görebilmesine ilişkindir.

AMAÇ:

Madde 2. KMYO'da açılması planlanan Çevre Sağlığı Programı öğrencilerinin gördükleri teorik
ders içeriklerine paralel olarak pratik bilgilere sahip olmak, geliştirmek, görev ve sorumluluklannı
belirlemek, meydana gelebilecek olaylar karşısında deneyim sahibi olmak amacı taşımaktadır.

KISALTMALAR ve TANIMLAR:

Madde 3. Bu protokolde geçen;

KMYO: Kağızman Meslek Yüksekokulu'nu,

KİSM: Kagızman İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü ifade etmektedir.

DAYANAK:

Madde 4.

a) 2547 sayıIı Yükseköğretim Kanunu

b) Kafkas Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TARAFLAR:

Madde 5.

Bu protokolün tarafl arı;

a) Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü adına Kağızman Meslek Yüksekokulu

Müdürlüğü.

b) Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü'dür.

yürüırı,üı-üxıBn:

Madde 6.

6. I. KMYO Yükümlülükleri

a) Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve etkinliklerin her türlü
iş ve işlemlerinin mevzuata göre yürütülmesinden ve denetlenmesinden
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü adına sorumludur,



b) Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerde ve etkinliklerde kullanılacak afiş,
flama, broşür, kitap vb. materyallerin ilgili mevzuata uygunluğu hususunda
kontrolünün yapılarak gerekli onayın verilmesini sağlamak.

c) Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyet takvimini KİSM ile işbirliği
yaparak hazırlamak.

d) Protokol kapsamında gerçekleştiri|ecek faaliyetlere katılanlara veya başan il
bitirenlere katılım belgesi, başan belgesi vb. vermek, bunı.ırıla ilgili
tanzimlonay iş ve işlemleri yürütmek.

e) KMYO'da açılması planlanan Çevre Sağlığı Programı öğrencilerinin
KİSM'deki faaliyetlerinde öğretim elemanı görevlendirilmesini sağlamak.

0 KMYO'da açılması planlanan Çevre Sağlığı Programı öğrencilerinin
KİSM'de yapılan aktivitelerinin izlenmesi, denetimi, kontrolü,
değerlendirilmesi ve devam durumunun takibi ile öğrencilerin kurallara
uymı§ı ve disiplininden KMYO Müdürlüğü tarafindan görevlendirilen ilgili
öğretim elemanı sorumludur.

c) Sorumlu öğrelim elemanı KİSM'de uygulamaya katıtacak öğrenci sayısı ve
uygulama zamanını içeren bilgi ve belgeleri önceden bildirmekle yfüi,imlüdür.

6.2. KİsM Yükümlütükleri:

a) Işbirliği yapılacak faaliyetlerin her türlü resmi iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Protokol kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak tizere
gerekli fiziki altyapıyı sağlamak.

c) Fiziki alan ve şartlan da dikkate alarak uygulamaya katılacak öğrenci sayılannı
sonımlu öğretim elemanı ile birlikte düzenlemek.

6.3. Öğrenci Yükümlülükleri:

a) KMYO bünyesinde bulunmayan, ancak ilgili faaliyet veya etkinliklerde
kullanılması gerekli olan makine, teçhizat, malzeme, takım ve uygulama
araçlarını temin etmek.

b) Beceri ve deneyimlerini arttırmak amacıyla katılacaklan her uygulamayı
sorumlu öğretim elemanı denetim ve gözetiminde yapmak.

c) Uygulama yerindeki her türlü araç ve gerecin dikkatli kullanılmasına özen
göstermek.

d) Uygulama alanlannda kurum personeli ile ilişkilerinde ölçülü ve dikkatli
davranmak.

e) Uygulama alanındaki çalışma saat|erine ve kurallanna uymak.

Uygulama alanlanndan sorumlu öğretim elemanının izni olmadan aynlmamak
ve uygulama yerlerini değiştirmemek.

Önceden belirlenen yer ve saatlerde uygulamaya katılmak.

Uygulama alanlannda KİSM'ce belirlenmiş olan kişisel koruyucu

0

c)

h)



i)

donanımlan kullanmak.

Uygulama sırasında karşılaşılan sorunları sorumlu öğretim elemanına iletmek.

Ögrenciler, katıldıklan etkinlik veya uygulamalann karşılığında herhangi bir
ücret talebinde bulunamazlar.

j)

vüRüTME vE çEşiTLi HüKüMLER

Madde 7. Protokol taraflan olan KMYO ve KİSM protokolde yer alan yükümlülüklerini ve
yetkilerini hiç bir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez.

Madde 8. Protokol taraflannca gerekli görüldüğü takdirde, ek protokol yapılabilir.

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

Madde 10. KiSM'in fiziki imkAnları ve hizmet kalitesi göz önünde bulundurulduğunda aktif hizmet
alanlannda çok sayıda öğrencinin bulunması çeşitli sorunlara yol açabilmekle birlikte; kurumlar
aıası dayanışma çerçevesinde öğrencilerin teorik bilgilerini pekiştirme lerine imkan tanımak iizere;
KİSM'in ilgili personellerinin yapmış olduklan uygulamalan sorumlu öğretim elemanının
gözetiminde yerinde izlemeleri eğitim sürecinde destekIenmesi bakımından önemsenmektedir.

Bu kapsamda, öğrencilerin etkinlik ve uygulamalara katılmak üzere uygulama mekanlanna gidiş-
gelişleri, yemek ihtiyaçları ve ücrete tabi diğer konularda KİSM hiçbir taahhüıte bulunmadığı gibi
bu konuda doğabilecek her hangi bir hukuki sonuçtan dolayı da sorumluluk kabul etmez.

Madde 1l. protokolde yer almayan hususlar, öncelikle ilgili mevzuata göre, mevzuatta
bulunmaması durumunda ise taraflar arasında iyi niyet, karşılıklı anlayış ve uzlaşma kuralları
çerçevesinde çözümlenir.

Madde 12. Bu protokol, her iki taraf için de "staj uygulamaları" mahiyeti taşımamaktadır.

Madde l3. KİSM'e bağh birim/alt birimler işbirliği konusunda muhatap ahnabilir.

Madde 14. Bu protokol 14 (on dört) madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret olup, 10ll2l2020 tarihinde
üç nüsha şeklinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.
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