
OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

1- Okullara, elektronik ortamda ay bazında dolduracakları boş formun 

gönderilmesi. (farklı form veya elle doldurulmuş form, kontrol görevlisi 

personel tarafından kabul edilmeyecek.) 

2- Okullara gönderilecek öğrenci gurubunu gösterir listenin, (okul deneyimi veya 

öğr. Uyg.) fakültede bu iş ile görevli personele verilmesi, okullardan gelen 

formların bu liste ile kontrol edilmesi. (bazen hocalarımız okul deneyimi 

gurubunu alıp, formda öğr. Uyg. işaretleyebiliyor, bu da iki gurubun ödemesi 

farklı olduğu için yersiz ödemeye sebebiyet verebiliyor.) 

3- Okullardan gelen formlarda gurup, iban, tc no, formun hangi aya ait olduğu, 

tlf no kontrolü yapılıp, eksiksiz teslim alınacak. ( Dönem Şubat- Mart-Nisan-

Mayıs 2018 aylarını kapsıyor ise her hocaya ait ilgili ayların formu, yani 4 

adet form zımbalanıp büyük boy klasöre bırakılır. Bu formlarda öğrenci imza 

formu, banka dekontu, şeffaf dosya gibi bize sök taklarla zaman 

kaybettirecek unsurların çıkarılması.) 

4- Gelen formlarda özellikle beyan edilen ibanın vakıfbanka ait olması gerekir. 

Üniversitemizin Vakıfbank ile olan sözleşmesinden ve kbs sisteminin bu 

bankaya tanımlı olmasından dolayı farklı bir bankanın ibanına ödeme 

yapamamaktayız. 

5- Yönetim kurulu kararında ödeme alacak hocalarımızın isimlerini, okullarını, 

aldıkları gurubu, kaç hafta üzerinden ödeme alacaklarını, tarih aralığını, iban 

nolarını gösterir excell şablonunun olması gerekmektedir.( yapacağımız 

ödemeye yönetim kurulu kararı dayanak teşkil etmektedir.) 

6- Yönetim kurulu isim listesinde ilk sırada hangi hocamızın adı yazılı ise, tahakkuk 

müdürlüğüne gönderilen form klasöründe ilk sırada o hocamızın 4 adet formu 

zımbalanmış halde olacak. 

7- Aynı öğrenci gurubunu,  birden fazla uygulama öğretmeni kendi formunda 

gösteremez. 

8- Bir uygulama öğretmeni birden fazla gurup alabilir. (okul deneyimi + öğr. uyg. 

yani haftalık 4+6= 10 saat ücret alacağı yönetim kurulu kararında belirtilecek.) 

9- Okul müdürleri ve okul uygulama koordinatörleri öğrenci gurubu alamaz. 

Onlara sadece haftalık 2 saat üzerinden ücret ödemesi yapılır. 

10- İl milli eğitim koordinatörü haftalık 4 saat üzerinden ödeme alır. 

11- Okul deneyimi uygulama öğretmenleri haftalık 4 saat üzerinden ödeme alır. 

12- Öğretmenlik uygulaması öğretmenleri haftalık 6 saat üzerinden ödeme alır. 

13- Sözleşmeli Öğretmen gurup alamaz. (Hakkedişlerinden kesilen SGK kesintileri, 

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin sözleşmeli personeli olmadıklarından 

yatırılamamaktadır.) 


