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T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

 SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

&  

SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

 

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ 

 

 

AMAÇ 

 

Bu protokolün amacı,  

Madde 1 - Toplumda özel politika ve pozitif ayrımcılık gerektiren dezavantajlı ve incinebilir bir 

grup olan ağır ruhsal engelli bireylerin, var olan yetilerinin geliştirilmesi, kaybedilen yetilerinin 

ise yeniden kazandırılması amacıyla planlanan ve uygulanan rehabilitasyon ve sosyalleşme 

süreçlerinde, üniversitenin desteği ile sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler yoluyla katkı 

sağlamaktır.  

 

Madde 2– Ağır ruhsal engelli bireylerin rehabilitasyon ve sosyalleşme sürecinde, üniversitenin, 

öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının desteğini alarak ve katılımını sağlayarak toplumsal 

bütünleşme ve dayanışmayı gerçekleştirmektir.  

 

KAPSAM 

 

Madde 3- Protokol yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Sinop Üniversitesine bağlı fakülte 

ve yüksek okullarda öğrenim gören öğrenciler ve görevli öğretim elemanları ile Sinop İl Sağlık 

Müdürlüğü Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ ne kayıtlı danışanlar ve 

kurum personellerinin koordinasyon ve işbirliği ile yürütülecek olan sanatsal, sosyal ve kültürel 

etkinlikler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine yönelik esas ve usulleri kapsamaktadır. 

 

TANIMLAR 

Madde  4- Bu protokolde geçen; 

 

SB : Sağlık Bakanlığını, 

Rektörlük : Sinop Üniversitesi Rektörlüğünü, 

       İSM: Sinop İl Sağlık Müdürlüğünü 

Fakülte ve yüksekokullar: Sinop Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarını, 

TRSM: Toplum Ruh Sağlığı Merkezini 

Öğrenci ve öğretim elemanları: Sinop Üniversitesi bünyesinde bulunan öğrenci ve                                   

                                                   öğretim elemanlarını, TRSM’ de verilmek üzere  

                                                   planlanan derslerin öğreticilerini, 

        

       Danışan: TRSM’ ye kayıtlı ağır bir psikiyatrik hastalığı olan ve/veya akıl zayıflığı olan  

                       bireyler. 

       Etkinlikler: Sanatsal etkinlikleri( Müzik kursları, koro çalışmaları, elişi-uğraş terapilerinde  

                           gerçekleştirilen ahşap eşyalar, tablolar vb. materyallerin sergilendiği resim  

                           sergilerini, psikodrama çalışmaları küçük tiyatro oyunlarını…), Sosyal ve kültürel  

                           etkinlikler (Üniversite ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde planlanan ve  

                           toplumun şizofreni gibi ciddi psikiyatrik hastalıklara yönelik damgalama karşıtı  

                           toplantı, seminer ve eğitimleri…)  
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SORUMLULUK 

 

Madde  5- Bu protokolün yürütülmesinde taraflar eşit derecede sorumludur. Kurum ile 

Rektörlük, görevlendirme yoluyla tayin ettiği protokol temsilcilerini kendi iç talimatları ile 

protokol hükümlerinin uygulanmasında, izlenmesinde ve faaliyet raporu olarak üst yönetime 

sunulmasından sorumlu tutar.  

 

GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

Madde 6- Protokol hükümlerinin yürütülmesinde tarafların görev ve yükümlülükleri; 

 

A- Sinop İl Sağlık Müdürlüğünün Görev ve Yükümlülükleri: 

 

1- Kurumda yapılacak olan her tür sanatsal, sosyal ve kültürel çalışmalar için uygun bir yer 

tahsis etmek, düzenlemek ve imkanlar ölçüsünde gerekli malzeme, araç ve gereçleri temin 

etmek. 

2- Kurs ve diğer tüm faaliyetlerde görev alacak öğretim elamanlarına ve  öğrencilere güvenli, 

rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak.  

3- Kurumda yapılacak olan her tür sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak danışan 

gruplarının oluşturulması ve işleyiş aşamasında; Üniversite ile birlikte Sinop İl Sağlık 

Müdürlüğünün karşılıklı öneri, talep ve değerlendirmeler neticesinde iş ve işlemleri yürütmek. 

4- Üniversitenin ve akademik personelin, ruhsal engelli bireylere yönelik, tez araştırması, 

akademik çalışma, istatistik ve veri toplama gibi gereksinimlerini karşılamak için mevzuat 

hükümlerinin ve Bakanlık tasarruflarının el verdiği maksimum ölçüde çalışmalara destek olmak. 

5- Üniversite tarafından uygulanan sempozyum, etkinlik ve seminerlerde, Sinop İl Sağlık 

Müdürlüğünü (TRSM’ yi) ilgilendiren konularda katılımı sağlamak.  

 

B- Sinop Üniversitesinin Görev ve Yükümlülükleri: 

 

1- Protokol Koordinatörü ve eğitim görevlileri ile birlikte iki aylık/yıllık programlar 

çerçevesinde yapılacak olan “Eğitim ve İyileştirme Faaliyetlerinin, sosyal etkinlikler ve 

kurumsal işbirlikleri’ nin düzenlenmesini sağlamak 

2-  “Eğitim ve İyileştirme Faaliyetleri” kapsamında iş ve mesleki eğitim kursları açmak, bu 

alandaki kursları çeşitlendirmek ve geliştirmek. Üniversitenin ilgili fakülte ve meslek yüksek 

okulları marifetiyle; kurumda yürütülen eğitim ve meslek edindirme çalışmalarına katkı sunmak. 

3- Ruhsal hastalığa sahip bireylere yönelik konferans, seminer, panel, forum, bilimsel toplantı 

v.b. düzenlemek ve bu bağlamda düzenlenen programlara teknik destek sağlamak. 

4- Üniversitece düzenlenen sanatsal etkinliklerden uygun olanları, TRSM’ de gerçekleştirmek, 

yahut etkinliklere TRSM’ nin iştirakini sağlamak. 

5- Ağır ruhsal bozukluğu olan danışanlarla Folklor ekibi oluşturarak Türk Halk Oyunları 

öğretmek ve sergilemek. 

6- Danışanlarla müzik dalında çalışmalar yapmak. 
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7- Danışanlarla drama çalışmaları yapmak ve sergilemek. 

8- Resim ve yaratıcılık alanlarında çalışmalar yapmak ve sergilemek. 

9- Danışanlara yönelik özel eğitim kapsamında psikososyal ve bilişsel becerilerin gelişmesini 

sağlayacak eğitim ve dersler vermek. 

10- Rektörlükçe yukarıda belirtilen görev ve yükümlülükler; Üniversitenin imkanları ve öğretim 

elamanlarının ders programları / diğer eğitim – öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ve 

Sinop İl Sağlık Müdürlüğünden hiçbir ücret talep etmeksizin gönüllülük esasıyla yerine getirilir. 

 

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME 

 

Madde 7- Bu Protokolün uygulanmasında çıkabilecek anlaşmazlıklar, Sinop Üniversitesi 

Rektörlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü’nün ortak inceleme ve kararı ile çözülür. Taraflardan 

biri protokolde değişiklik önerdiği takdirde, bu önerisini yazılı olarak karşı tarafa bildirir. 

İstenilen değişiklikler, Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğünün ortak 

inceleme ve kararı ile gerçekleştirilir. 

 

YÜRÜTME VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 

Madde 8- Protokolde yer alan iş ve işlemleri Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ve Sinop Üniversitesi 

kendi yükümlülükleri doğrultusunda birlikte yürütürler.  

 

(A) Sinop Üniversitesi Rektörlüğü ile Sinop İl Sağlık Müdürlüğü, protokolün yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren üç iş günü içerisinde protokol için birer koordinatör belirler, belirlenen 

koordinatörün görevlendirme yazısı ve irtibat bilgilerini diğer kuruma yazıyla bildirir.  

(B) Bu koordinatörler protokolün sekretaryasında, uygulanmasında, izlenmesinde ve rapor 

haline getirilmesinde, kurumların iç talimatlarıyla birinci dereceden sorumlu tutulurlar. 

(D) Koordinatörler yılın çift aylarında (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık), ayın ilk 

mesai günü olmak üzere yılda toplam altı adet rutin toplantı gerçekleştirir. Bu toplantılarda, 

protokol hükümleri çerçevesinde yürütülecek olan faaliyet ve etkinlikler planlanır, ayrıca son iki 

ay içerisinde yapılan faaliyet ve etkinlikler raporlanarak, ortaklaşa oluşturulan bir tutanakla, 

Üniversite de Genel Sekreterlik ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü makamına sunulur.  

E) Protokolün yürürlükte olduğu her yılın Ocak ayı içerisinde, geçmiş yıla ait, yıllık faaliyet 

raporu hazırlanarak yine Üniversitede Genel Sekreterlik ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü 

makamına sunulur. Kurumlar faaliyet raporlarını internet siteleri aracılığıyla kamuoyuna 

duyurur.  

 

 

SONA ERDİRME 

 

Madde 9-  Bu protokol onaylandığı …/…/….. tarihten itibaren üç yıl süre ile geçerli olup 

protokolün sona ereceği tarihten en erken 30 (otuz) gün öncesinde protokolün sonlandırılması 

konusunda taraflardan birisi tebligatta bulunmadığı taktirde, protokol hükümleri birer yıl süre ile 

uzamış olur. Protokol sonlandırılmış olsa dahi devam eden projeler tamamlanıncaya kadar 

protokol hükümleri uygulanır.  
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       DİĞER HÜKÜMLER 

 

       Madde  10- Protokol tarafı olan kurum ve kuruluş, protokolde yer alan yükümlülüklerini   

       ve yetkilerini hiçbir ad altında başka bir gerçek ya da tüzel kişiye devredemez. 

Madde 11- Taraflar, protokol kapsamında yürütülecek faaliyetler için hiçbir ad altında ücret 

talep etmeyecektir. 

Madde 12- Protokol tarafı olan kurum ve kuruluşlar söz konusu danışanlara dair kimlik 

bilgilerini ifşa etme gibi gizlilik kuralını ihlal edecek hiçbir durum içinde bulunamazlar. 

Madde 13- İş bu Protokol 13 (On üç) maddeden ibaret olup dört sayfadır. Sinop Üniversitesi 

Rektörlüğünden onay alındıktan sonra yürürlüğe girer.   

 

 

 

 

       Dr. Mehmet ERŞAN Prof. Dr. Nihat DALGIN 

     Sinop İl Sağlık Müdürü                                                 Sinop Üniversitesi Rektörü 

 


