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Adryaınan Üniversitesi & Adıyaman h Mili Eğitim Müdürlüğü

İş Birliği Protokolü

Tarallır ve Tıahhüt

Madde l. Bu protokolün taraflan ve yürütücüleri;

Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman iı ı,ıııı rgtım ııudürlüğü'dür. Söz konusu protokol aşağıda

beliıtilen hususlann yerine getirilmesi amacıyla imzalanmıştır.

İş birği Alanlan

Madde 2. Bu Protokol kapsammda taraflar;

Eğitim-öğretime yönelik aşağda yer alan çalşmalann iş birliği içerisinde gerçekleştirilınesi
planlaırmıştır.

Amaç

Madde 3.

CGP 203 (Çocuk Gelişimi Programı) Okul Öncesi Eğitim Kuıumlannda Uygulama I ve CGP 202
(Çocuk Gelişimi Progranu) Okul Öncesi Eğitim Kururnlannda Uygulama II dersleri kapsammda,

Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri Böliirnü Çocuk Gelişimi programr öğrencilerinin İl Mi[i
Eğitim Müdilüıtüğiine bağh okul öncesi eğitim kuruırılarmda haftalık ders programmda dersin
bulunduğu giirı ve saatlerde uygulama yapmalarmrn sağlanması.

Dayanak

Madde 4.

|. 1739 sayılı Mitli Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı KHK ile kabul edilen Milli Eğitim
Bakanlığı Teşkilat ve Göıevleri Hakkuıda Kanun Hükmünde Kaıaıname hükiimleri,

2. 222 sayılı iıtOgretim ve Eğitim Kanunu,

3. 28|99 sayılı Milli Eğitim Bakanlğ okul-Aile Biığ Yönetmeliğ,

I
l/1,/fu d1



4. 2547 sayü Yiiksek Öğretim Kanunu,

5. Adıyaman Üniversitesi mevzuat hükiinıleri,

6. 24|9 sayi: Mitli Eğitim Bakanlığı Hiznıet İçi Eğitim Yöneımeli$

7. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yiiksek Ögıetım Kurulu Başkanlığı arasında Ögretmen
Adaylannın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Öğetim Kurumlannda Yapacaklan
Okul Uygulamalanna ilişkin koordinasyon ve işbirliğini öngören 28.07.1998 tarihli
protokol,

8. Milli Eğitim Bakanhğı Ögretmen Yetiştirme Genel Müdürtüğünün 03.08.1998 taıih ve
B.08.0.ÖEG.0.13.01.02_300.8.2-55 -2493 sayılı Ögretmen Adaylannın Milli Eğitim
Bakanhğma bağh Eğitim Ögıetim Kurumlannda yapacaklan Ögretmenlik Uygulamasına
İlişkin Yönergesi (değişikükler:O4l0ll2ll0 tarihli ve b.08.0.öeg.0.13.01.02-380/0l48
sayılı miisteşarlık onay ve 04l|2l2ol2 tarihti ve 202434 sayılı Bakanlık onayı),

9. Mitli Eğitim Bakanlına bağlı Okul ve Kurunılaıda Yapılacak Araştırma ve Araştııına
Desteğine Yönelik İzin ve Uygulama Yönergesini (28lO2l2O07 tarüli ve 1084 sayılı
makam onayr Marı 2007D594 sayıi tebliğler dergisi).

10. Ortaöğıetim Kurumlan Yönetmeliği.

l l. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.

Taraflann sorumluluk ve yükümlülükteri

Madde 5. Protokol kapsammdaki çahşmalann yürütülınesinde taraflann temel sorumlulukları
genel olarak aşağdaki gibidir.

Adryaman İı ııiııi rgıtım Müdürlüğü

l. Tüm taraflar arasuıda iş birliği ve koordinasyonu sağlama ve geliştirme.
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2. Okullarda yapılacak olan uygulama dersi hakkuıda okul öncesi eğitim kurunıları
yöneticileri, öğretmenleri, öğenci ve velilere yönelik gereken bilgilendirmelerin
yapılmasını sağlama.

3. Okullardaki uygulamalann sağlıklı bir şekilde yürütülebi|ınesi, izlenmesi ve
değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli koşullan sağlama ve önlemleri alma.

4. Smıftaki uygulamalann sağlıkh bir şekilde yürütülebi|rnesi için smıf öğetmeni tarafuıdaı
uygulama öğrencilerine uygulamadan en az bir hafta öncesinde uygulama planı içeriğiyle
ilgiü gerekli bilgi paylaşunnın sağlanması.

5. Okullaıda uygulama yapan ön lisans öğrencilerinin uygulaması sırasrnda srnıf
öğretmeninin yapılan uygulamayı gözlemlemesi, gerekli rehberliği sağlaması, sınıfm
kontrolilınü ve çocuklann sonımluluğunu uygulama yapan öğrenciye bırakmamasının
sağlanması.

6. Okullarda uygulama yapan ön lisans öğrencilerinin uygulaması srrasında eğitim_,iiğretim
kapsammda kullanılacak her türlü materyal. ııraç-gereç temininin uygulama yapılan
okuVsınıf malzeme|erinden temin edilerek uygulama yapan öğencinin kullanımına
sunulması.



7. Suııftaki eğitim öğTetimi aksatmayacak şekilde ve okul suıırlan içerisinde uygulama
öğencilerine uygulama saatleri arasında belirli aralıklarla ihtiyaç molası verilmesi

8. Öğrencinin ders kapsamrnda yaphğr plan uygulaması dışuıda. çocuklann
sorurrıluluklannın uygulama öğrencisine bırakrlrnası, uygulama harici herhangi faıklı bir
görevin verilmesi, okul dışına çıkanlması gibi görevler ve işlerin uygulama öğrencilerine
verilmemesi.

Adryaman Üniversitesi Rektörlüğü

l. Sağlık Hizmetleri MYO bünyesinde yer alan CGP 203 (Çocuk Gelişimi Programı) Okul
Öncesi Eğitim Kurumlarmda Uygulama I ve CGP 202 (Çocuk Gelişimi Programı) Okul
Öncesi Eğitim Kurumlannda Uygulama II dersi için gerekli resmi süreçlerin yiirütülmesi.

2. CGP 203 (Çocuk Gel§imi Progranu ) Okul Öncesi Eğitim Kururrılannda Uygulama I ve
CGP 202 (Çocuk Gelişimi Progranı) Okul Öncesi Eğitim Kurunılarmda Uygulama II

derslerinin yürütülınesi ve kontrolü için öğretim elemanı./üyesi görevlendirilrnesi.

3. Öğretim elemanı/üyelerinin uygulama okullannıı yönetimiyle iletişime geçmesi ve okul
yönetimiyle uygulama okullannda uygulama yapacak öğenci listesi, ders pıograrru gibi
ders ve uygulama ile ilgili gerekli bilgi paylaşımının sağlanması.

4. Uygulama dersinin yiirütülmesi esnasında öğetim elemanı/üyelerinin uygulama öncesi
öğ,rencilerin hazırladıklan uygulama planlannrn kontrollerini her hafta sağlamalan.

5. Uygulama dersinin yürütülrnesi esnasııda, öğretirn elemanı/üyelerinin öğencilerin
uygulama yaptıklan okullarda öğrenci devam devamsızlrk durumlannı tespit ederek "Ders
Yoklama Listesi" aracılığıyla devam eden öğrencilerin imzalannı kayıt altma almmasmın
ve Öğenci Bilgi Sisteminde "Ders Yoklama Girişi" aracıtığıyla sisteme işlemelerinin
sağlanması.

6. Öğrencilerin devam şartlan Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğreıim
ve Srrav Yönetmeliği Madde 19'da belinildiği iizere uygulamalı derslere en az 7o80

oranında devamlan mecburidir. Öğıencilerin devam şartlan ve sorumluluğu derse devam
eden öğrencide olduğu gibi dersi yürüten öğretim elemanı/üyesi tarafından uygulama
dersinin ilk haftası belirtilmesinin sağlanması.

7. CGP 203 (Çocuk Gelişimi Programı ) Okul Öncesi Eğtim Kurumlannda Uygulama l ve
CGP 202 (Çocuk Gelişimi Prognnu) Okul Öncesi Eğitim Kurumlannda Uygulama II

denleri öğrencilerin Çocuk Gelişimi Progı-anu kapsamında mezun şartını sağlamalan için
zonınlu almalan gereken bir ders olup. öğrenci okul öncesi eğitim kurumlannda yaptığı
uygulamayı ders kapsammda yapmş olacaktır. Bu sebeple öğrenciye herhangi biı ödeme,

sigorta vb. sağlanması söz konusu değildir.

Staj Ücreğ Sigorta Primi, Tazminat ve Diğer Ödemelerde Sorumluluk

Yukanda ödenmeyeceği belirtilmesine rağmen ilgili mevzuatı uyannca ve/veya yargı karanna

istinaden staj ücreti ödenmesi. sigorta primlerinin yatınlması, meydana gelecek iş kazalan ve
meslek hastalıklan dolayısıyla iidenecek tazminat ve benzeri tüm ödemenin veya başkaca bir
sebeple yapılacak herhangi bir ödemenin sorumluluğu ve ödenmesi yühimlülüğü

3

ütrıü,?



Müdürlüğün/Bakanhğuı kusurlu o|duğu dunımlar hariç olrnak iizere Adıyaman Üniversitesine
aittt. Herhangi bir sebeple (mevzuat ve/veya yargı karan gereği) belirtilen bu ödeme|erin İl Milli
Eğitim Müdiiİ|üğ'ince yapılması halinde iı vıııı sgıtlm Müdürlügünün Üniversiteden
Müdürlüğün/Bakanlğüı kusurlu olduğu duruırılar hariç olrnak üzere rücu hakkı saklı olacaktır.

protokol §üresi

Madde 6.

l. Bu protokol tanflar imzaladğ taIihten itibaren üç (3) yldır.

2. Taraflar uygrın ve mutabık olunması halinde, geıekli ilaveler yapılarak, protokol siiıesi
uzatılabilir.

3. Taraflar önceden kaşı tarafa yazılı bildirerek protokoliin feshini isteyebilir. Ancak programda

devam eden öğrenci bulunması halinde. öğrenci dersi tamamlaymcaya kadar protokol
hfüiirrıleri yiiriirliiüle kalır.

4. iş bu protokol alıı (6) madde üç (4) sayfa ve iki (2) nüsha düenlenmiş ," l11.99.?ŞZf
tarihinde tarafl arca imzalanmıştır.

Hakan GÖNEN

Adıyaman İı Miııi Eğitim Ml*
r. TURGUT

lyaman üniversiıesi Rektörü
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