KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KARTEPE ATÇILIK MESLEKYÜKSEKOKULU
HASSAS GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
Yürütülen Tarih: 26/01/2015
Görev
1-Uygulama Alanı Kontrol Süreci

Görevli
Zülfikar ALTUNKANAT-Ergün DOĞANRecep METİN-Seniha ŞEN

a) Ahır kriterlerinin uygunluğu,
b) At ve Ahır bakımı temizliğinin yapılması,
c) Biniş alanının (Manej) uygunluğu ve bakımının yapılması,
d) Ahır ve Box kapılarının kontrolleri.
e) Disiplin ve ders yönergesinin geçerliliğinin korunması
Zülfikar ALTUNKANAT-Ergün DOĞAN2- Uygulama Derslerinin İşleyiş Süreci
Recep METİN-Seniha ŞEN
a) Öğrencilerin kesinlikle yalnız ahıra geçmemeleri,
b) Ata binişlerin eğitmenler kontrolünde gerçekleşmesi,
c) Atın sahaya çıkarılması ve konulmasının gözetmen eşliğinde yapılması,
d) Cep telefonlarının sahaya kesinlikle getirilmemesi,
e) Alan içerisinde yanıcı madde ve sigara kullanılmaması,
f) El kol şakaları yapılmaması,
g) Ata mesafeli ve dikkatli yaklaşılması,
h) Binicilik kıyafetlerinin eksiksiz kullanılması (kask, yelek, personel ve öğrencinin
tulum çizme giymesi),
i) Disiplin ve ders yönergesinin geçerliliğinin korunması
Zülfikar ALTUNKANAT-Ergün DOĞANRecep METİN-Seniha ŞEN
Atların yem ve sularının düzenli kontrolü,
Ayak ve tımar bakımları,
Sağlık kontrolleri,
Hijyen kontrolü,
Düzenli antrenman ve fiziki kontrolleri.
Disiplin ve ders yönergesinin geçerliliğinin korunması

3- Atların Bakım ve Korunma Süreci
a)
b)
c)
d)
e)
f)

GEREKLİ SÜRECİN İZLENMESİ; Gözlemleme, günlük sözlü raporlama, oto kontrol
yapılmaktadır.
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KARTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNERGESİ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Türkiye Jokey Kulübü ve okul sınırları içerisinde sigara içmek yasaktır.
Türkiye Jokey Kulübü ve okul sınırları içerisinde cep telefonu açmak ve kullanmak yasaktır.
Ahırlarda okulun belirlediği kıyafetlerin dışında gezilmesi, girilmesi ve çalışılması yasaktır.
Sorumlu Öğretim elemanından izin alınmadan ve onların gözetimi olmadan ahırlara gidilmesi
ve atlarla ilgilenilmesi yasaktır.
Okul içerisinde atların ürkmesi riskine bağlı el veya farklı şekilde şaka ve aşırı hareket
yapılması yasaktır.
Atların duyarlı olması nedeniyle öğrencilerin parfüm kullanması yasaktır.
Öğrencilerin okul tarafından planlanan yaka kartı takmaları zorunludur.
Dışarıdan okul içerisine 1.derece ziyaretçi (anne, baba, kardeş) dışında izinsiz ziyaretçi
getirilmesi yasaktır.

KARTEPE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ DERS YÖNERGESİ
1. Öğrencinin At ve Ahır bakımı dersinden 1 yarıyıl içinde 5 gün devamsızlık hakkı vardır.
2. At ve Ahır bakımı dersi gün içinde sabah 30 dk, akşam 30 dk olmak koşulu ile günde 1
saat/derstir. Sabah uygulamasına gelip akşam uygulamasına gelmeyen öğrenci o gün at ve
ahır bakımı dersinden yok sayılır.
3. Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Yönetmeliğinde 25. Madde ki uygulamaya At ve Ahır bakımı dersi
dahil değildir. Bu ders için okul ders yönergesinde ki 1.madde geçerlidir.
4. Tüm öğrenciler okulun belirlediği tek tip ahır kıyafeti ile ahıra girmek zorundadır. Aynı
kıyafetlerle ahır dışına çıkması yasaktır (Dershane, kantin, yemekhane, idari bina dahil)
5. At ve Ahır bakımı uygulaması 08:00 de başlar, 08.10’dan sonra gelen öğrenciler yok sayılır,
akşamki uygulama için okulun belirlediği saatlerde aynı madde geçerlidir.
6. At ve Ahır bakımı dersi haftada 7 gün sabah ve akşam uygulanır, ders uygulama düzeni
programlara ve dönemlere göre okul yönetim kurulu tarafından değiştirilip uygulanabilir.
7. Sorumlu öğretim elemanının gözetiminde olmaksızın atlarla birebir temas tehlikeli ve
yasaktır. Öğrenci Kocaeli Üniversitesi Kartepe Meslek Yüksekokulunun Öğrenci Disiplin
Yönerge’since 4. Maddesine göre cezalandırılır.
8. Öğrencilerin kendi inisiyatifleriyle hareket etmeleri sonucunda okul içersinde oluşabilecek
tüm at kazalarında ve diğer kazalarda Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Kartepe Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü sorumlu değildir. Bununla ilgili hiçbir maddi ve manevi yükümlülük
ve zorunluluğu üstlenmez.
9. Okul uygulamaları ile ilgili kişisel kullanıma ait tüm at-binicilik ve ahır malzemeleri öğrenciler
tarafından karşılanacaktır.

Kullanılması ve alınması zorunlu malzemeler















Tulum(okul arması baskılı)
Çizme
Bone
Maske
Eldiven
Tetanos aşısı
Dren
Yaka kartı
Sıyırma
Kürek - Kürek Sapı
Kireç
Tırmık
Armalı Şapka
Ahır ve Soyunma Odalarında Kullanılan Temizlik Malzemeleri

Tüm bu maddelere uymayan öğrenciler Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği’nin durumuna uygun maddeye göre disiplin işlemi uygulanır.

