
Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu 

ile Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında 

“Eğitimde İşbirliği Protokolü” 

Taraflar  

Madde 1- Bu protokolün tarafları Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu ile 

Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’dür. Söz konusu protokol “Eğitim Öğretim Faaliyetlerine 

Yönelik İşbirliği” için aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi amacıyla imzalanmıştır. 

 

Amaç  

Madde 2- İşbu protokolün amacı; 

a) Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okullarda/Kurumlarda eğitimin niteliği 

ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm 

alanlarda, plânlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin bilgi / beceri / yetkinlik 

seviyelerini yükseltecek olan bütün eğitim hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlamak, 

b) Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul/Kurumlarda görev yapmakta olan 

öğretmenlerin ve Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Çocuk 

Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören 

öğrencilerin mesleğe yönelik niteliğinin arttırılması ve eğitim paydaşlarının sosyal, kültürel ve 

mesleki gelişimlerine destek olunması,  

c) Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan 

öğretim elemanlarının akademik çalışmalarını yürütürken Malazgirt İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okulları uygulama alanı olarak değerlendirebilmelerine imkân sağlamak 

suretiyle, teorik çalışmalarla uygulama arasında işbirliğinin temin edilmesi ve böylelikle 

eğitimin güçlendirilmesi, amaçlanmaktadır, 

 d) Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu sosyal sorumluluk 

çalışmaları/projesi kapsamında yapmış olduğu tüm çalışmalardan, bilimsel ve akademik 

kaynaklarından daha fazla aday öğrencinin, ailenin ve eğitimcinin yararlanmasını sağlamak,  

e) Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan işbirliği 

esaslarını belirtmektedir. 

 

Kapsam ve Yürütme  

Madde 3- Bu protokol, ikinci maddede belirtilen amaçlara yönelik faaliyetlerin yürütülmesinde, Muş 

Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü arasındaki eğitimde işbirliğine ait usul ve esasları kapsar. Söz konusu usûl ve esaslara ait 

süreçler Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu ve Malazgirt İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyonlar tarafından yürütülür. 

 

 

 



Tarafların Sorumluluk ve Yükümlülükleri 

Madde 4- 

a) Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında 

görevli akademisyenler ile öğrencilerin özel eğitim uygulama dersleri kapsamında yapacakları 

uygulamaların, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı uygun okullarda dersleri ve düzeni 

aksatmayacak biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

b) Çocuk Gelişimi Programı öğrencilerinin gerçekleştireceği uygulamalarda, Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin, gönüllü mesleki danışmanlık 

yapması sağlanacak ve bu kapsamda öğretmen adaylarının erken sınıf düzeylerinde okulla ve 

öğrencilerle tanışması / etkileşime girmesi için bir model ortaya çıkarılacaktır. 

c) İşbirliği çerçevesinde, eğitim-öğretimin niteliğini geliştirmeye yönelik, zümre danışmanı 

olarak görev yapan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerinin, belirlenen okullarda derslere 

katılmaları, sahadaki öğretmenlerimizle paylaşımda bulunmaları; karşılıklı olarak 

öğretmenlerin de üniversitedeki derslere dinleyici olarak katılmaları ve panel vb. içeriklerle 

deneyimlerini paylaşmaları sağlanacaktır. 

d) Malazgirt ilçe kırsalında ve merkezinde görev yapmakta olan öğretmenlerin, akademisyenlerle 

birlikte deneyim paylaşımı toplantıları yapması sağlanacaktır. Malazgirt Meslek Yüksekokulu 

Çocuk Gelişimi Programı dersleri kapsamında ortaya çıkarılan materyaller, etkinlik örnekleri 

vb., ilçe genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

e) Malazgirt Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilmesi plânlanan anket, bilimsel video 

kaydı vb. uygulamalar için Okul / Kurumlarca kolaylık ve öncelik sağlanacaktır. 

f) Malazgirt Meslek Yüksekokulunda görevli akademisyenler tarafından yürütülmekte olan 

araştırma çalışmaları, mümkün olduğunca Malazgirt ilçesinde yürütülecek; elde edilen 

sonuçların ve çalışma süreçlerinin, eğitim-öğretimin kalitesini ve öğrencilerin bilgi / 

becerilerini arttıracak yönde olması hedeflenecektir. 

g) Akademisyenlerin, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara gönüllü mesleki danışmanlık 

yapmaları teşvik edilecektir. 

h) Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu ile Malazgirt İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü birbirlerine öğrencilerin eğitim öğretim, ar-ge, proje vb. bilimsel çalışmalara 

yönelik  atölye ve laboratuvar kullanımı gibi alanlarda yardımcı olacaktır. Atölye  ve 

lavoratuvar kullanımı sırasında her kurum İş Sağlığı ve Güvenliği önlemlerini alacaktır. 

i) Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu’nda görevli akademisyenler ile 

Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne  bağlı yöneticilerin, öğretmenlerin ve öğrencilerin 

karşılıklı bilgi alışverişinde bulunmaları ve birbirlerinin deneyimlerinden yararlanmaları için 

uygun ortam sağlanacak ve ortak projeler üzerinde çalışmaları teşvik edilecek. 

j) Ortak etkinlikler için çalışma alanları belirlenecek. 

k) Taraflar arasında faaliyet alanlarında eğitim, kurs ve seminer gibi gelişim programları 

hazırlanabilecek. 

l) Mutabakat sağlanan konularda tarafların işbirliğinde ulusal yada uluslararası sempozyum, 

kongre, panel vb. etkinlikler düzenlenebilecektir. 

m) Taraflar tabii oldukları mevzuatlar çerçevesinde akademik, bilimsel, sportif ve kültürel 

etkinlikler için birbirlerinin imkanlarından faydalanabileceklerdir. 

n) Taraflar arasında eğitim programları ve bilimsel araştırmalar TÜBİTAK, BAP ve AB Projeleri 

gibi çalışmalar için işbirliği sağlanacaktır. 

o) Protokol kapsamındaki çalışmalar hakkında paydaşların bilgilendirilmesi, çalışmaların 

tanıtılması ve paylaşımın arttırılması amacıyla; web sayfası, e-posta grupları, sosyal medya 

alanları kullanılacaktır. Bu çalışmalar, taraflarca oluşturulacak ortak bir ekip tarafından 

yürütülecektir. 

 

 

 



Uygulama 

Madde 4- 

a) Bu protokol çerçevesinde yürütülecek olan çalışmalar, ortak projeler ve faaliyetler tarafların 

karşılıklı temasları sonucunda kararlaştırılacaktır. 

b) Gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarda tarafların ortak faydası gözetilecektir. 

c) Ortak çalışma teklifleri , yazılı olarak karşı tarafa sunulacak olup sunulan tarafın uygun 

görmesine müteakip olarak olarak çalışmalar yürütülebilecektir. 

d) Bu protokol tarafların herhangi bir başka kamu kurumu/özel kurum veya tüzel kişilerle 

yapılacak olan antlaşma ve ortak çalışmaları etkilemeyecektir. 

e) Protokol çerçevesince Meslek Yüksekokulu’nun yada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 

personel veya öğrencilerinin yürütmüş oldukları çalışmalardan elde ettikleri başarı ve sonuçlar 

ortak işbirliği sonuçları olarak kabul edilecektir. 

f) Bu protokol çerçevesince yapılacak akademik, bilimsel, sportif ve kültürel alanlardaki ortak 

projelerden elde edilen gelir yürütücü tarafa ait olacaktır. 

g) Protokolün sona ermesi durumunda devam çalışmaların ivedilikle tamamlanması için 

taraflarca çaba harcanacaktır. 

h) İhtiyaç duyulması halinde ek protokoller ile bu protokol üzerinde değişiklikler 

yapılabilecektir. 

i) Protokolün yürütülmesi ile ilgili taraflar arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla 

taraflarca koordinatörler görevlendirilecektir. 

 


