
  İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

1.MADDE: TARAFLAR

1.1. Kırklareli Üniversitesi  
Adres: Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Kayalı Kampüsü Merkez / KIRKLARELİ Tel: 444 40 39 

1.2. ..............................................Optik
Adres:

  

Tel: 

2. MADDE: PROTOKOL KONUSU VE KAPSAMI
Bu protokol, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik programındaki öğrenciler 
için geçerlidir.

Bu İşbirliği Protokolü, yukarıda bahsedilen tarafların birbirlerine karşı üstlenecekleri hak ve sorumlulukları 
belirlemek üzere hazırlanmıştır. Bu protokol, Kırklareli Üniversitesi’ ne kayıtlı ön lisans öğrencilerinin; özel sektör 
işyerlerinde mesleki uygulama yapmalarına olanak verecek programının yürütülmesi ve işbirliği esaslarını içerir.  

3. MADDE: PROTOKOLÜN SÜRESİ VE FESHİ

Protokol süresi 2019-2020 akademik eğitim-öğretim yılını kapsamaktadır. Ancak taraflardan birinin eğitim-
öğretim yılı başlamadan en geç bir (1) ay kala yazılı olarak haklı itirazlarda bulunmaması durumunda protokol
süresi aynı şartlarda bir (1) yıl daha uzar. Her iki tarafın karşılıklı olarak mutabakata varması halinde protokol
süresinin bitiş tarihinden önce de yazılı olarak sonlandırılabilir.

Taraflar, işbu protokolde yer alan yükümlülüklerini ve/veya sorumluluklarını kısmen ve/veya tamamen yerine 
getirmemesi durumunda, diğer taraf işbu protokolü tek taraflı olarak feshedebilir.  

4. MADDE: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Meslek Yüksekokullarının Yükümlülükleri 
Meslek Yüksekokulunda bu programdan sorumlu olan kişi Müdür’dür. İşyeri Eğitim Uygulamaları, Ekte verilen 
yönergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu programa katılan öğrencilerinin 5510 sayılı kanun gereği iş kazası ve 
meslek hastalıklarına karşı sigorta primlerini ilgili Meslek Yüksekokulu öder.  

4.2 .........................................Optik Yükümlülükleri

Bu programın amaçları doğrultusunda yürütülmesine katkı verecektir.  İşyeri Eğitimi ve Uygulama programında
başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilir. 

5. MADDE: SON HÜKÜMLER
Bu işbirliği protokolünde yer almayan hususlarda diğer ilgili Kanun ve mevzuat hükümleri uygulanır. Taraflar,
İşyeri Uygulama ve Eğitimi sırasında veya sona ermesinden sonra iki (2) yıl süreyle yapılan çalışmalarla ilgili tüm
ticari sırları ve gizli belgeleri koruyacaklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu protokol beş (5) maddeden ibaret olup; ...../...../...... tarihinde taraflarca iki (2) nüsha olarak tanzim
edilip, okunmuş ve aynen kabul edilip imzalanmıştır. 

Dr.Öğr. Üyesi İlknur METİN AKTEN
Kırklareli Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdür V.

............................Optik

Tel:444



