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UŞAK VALiLiĞİ
Uşak Valiliği olarak topluma fiziksel , zihinsel ve psikolojik olarak sağlıklı ,hayat
becerileri gelişmiş bireyler kazandırmak gayesiyle;
2017-2018 Eğitim öğretim yılının 2. Döneminden itibaren başlayarak ve takip eden
yıllarda sürdüreceğimiz, okul öncesi (5-6 yaş), 7. Okul çağı (7,8,9,10) ve l. Puberte (l1,12,13
yaş) dönemlerine denk gelen öğrencilerimizin (ilimiz merkez, ilçe ve köyleri resmi/özel
eğitim kurumlarında öğrenim gören) antropometrik, motorik, algısaI, ve genetik ölçümleri
yapılarak yetenek tespit çalışması yapılması pIanlanmaktadır.

Yapılacak çallşma neticesinde öğrenciler; obezite, kardiyovasküler risk gurubu.
hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı öğrenme güçlüğü gurubu,özel eğitim gurubu gelişim
geriliği gurubu standart gurup ve üst düzey periormans guruplarına ayrılacaktır.
Bu kapsamda tespit ça[ışmalarındaki veliIere göre öğrencilelin doğru spor branşlarına
yönlendirilmesini, düzenli spor yapmalarını sağlamayı, öğrenmenin 9n etkili yöntemi olan
oyunla bu sürecİn en etkili aktörü olan öğrencilerin eğitim eksikliklerini tamamlamasına
katkıda bulunmayü, sosyal ve akademik başarısını desteklemeyi ve topluma fiziksel .zihinsel.
psikolojik olarak sağlıklı. hayat becerileri gelişmiş bireyler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

Bu hususta; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk
genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke,esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi, Uşak
Üniversiıesi i|e " AŞIKLAR DiYARI UŞAK'TA SPOR AŞKI İÇiN ELELE" projesi ekteki
protoköle göre ortaklaşa bir şekilde yürütmek izere imza altına alınarak faaliyete geçirmek

Milli Eğitiminin

istiyoruz.

AşlKLAR DiYARl uŞAK, TA sPoR AşKl içiN EtELE PPRoJEsi işeinı-iĞi pnoroxoıü
Kapsam

Madde 1
Bu Protokol Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanlığı ve Uşak Üniversitesi araslndaki "Aşıklar Diyarı
Uşak'ta spor Aşkl için Elele" Projesi işbirliği protokolünü kapsamaktadlr.

protokolün konusu
Madde 2
Bu Protokol Uşak Valiliği, Uşak Belediye Başkanlı ve Uşak Üniversitesinin katl|lm Ve destekleriyle;
Öğrenmenin en etkili yöntemi olan oyunla, bu sürecin en etkala aktörü olan öğrencinin gerçek hayattaki
eğitim eksikliklerini tamamlamaslna katkıda bulunup, sosyal ve akademik başarl5lnı destekleyerek
topluma fiziksel, zihinsel ve psikolojik olarak sağlıklı, özgüveni ve hayat becerileri gelişmiş mutlu bireyler
kazandırmayı hedeflemektedir.
Çocuklarımın sağlıklı ve topluma yararll bireyler olarak yetişip, aralarlndan üst düzey sporcu
olabilecek nitelakte olanların tespit edilerek Milli takımlar seviyesinde, Olimpik düzeyde Ülkemizi ve Uşak
Ilimizi temsil eder hale getirilebilmesi için yapacağımız bu çalışma sonrasında ilimizin tüm bölgelerinde
düzenli olarak spor yapmaları planla nmaktadır.
Hareketsiz ve yanllş beslenme alışkanlıkları sonucunda oluşan obezite, kardiyovasküler risklerden
ve büyüme geriliğinden korumak, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı tanısı konulmuş çocukların ihtiyaçlarını

tespit etmek, olimpik ve Profesyonel düzeyde sporcu olma potansayeıine sahip çocuklarl belirleyebilmek
Ve en önemlisi ilimizde yaşayan tüm çocuk ve ailelerin spora yönlendirilmesi, farkındalıklarının
a rttlrllmasln ı sağlamak amacıyla;
2Or7-2O78 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Döneminde başlamak üzere, (4-5-6 yaş}, 1. Okul çağı (7-8-9-10)

Ve 1. Puberte (11-12-13) yaş dönemlerine denk gelen okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde Uşak ili,

İlçeleri ve köylerindeki tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerimize uygulanacak olan yetenek

tespiti, beslenme, spor panelleri, organizasyon tanltlmlarl Ve antrenmanlarının yapılabilmesi için Uşak
Valiliği, Uşak Belediye Başkanlığı ve Uşak Üniversitesi desteği ile çalışma yapılması planlanmakta ve
aşağ|da belirt|len kapsamda katkı verilmesi beklenmektedir.

TARAFtAR
Madde 3
1.uşak Valiliği
2.Uşak Belediye Başkanlığı4
3,Uşak Üniversitesi
MADDE 4
a) Uşak Valiliği çalışmalarda kullanılacak olan malzemelerin tedariki, çalıştırıcıların okullara
ulaşımlnl sağlayan araçlartn temini, test zeminin hazırlanm asl,proje bütçelerinin belirlenmesi
ailelerle sağlıklı iletişim kurulması, halkla ilişkiler desteğinin sağlanması, okullarda tüm
öğrencilerin antropometrik, motorik, algısal ölçümlerinin sonucunda seçi|en öğrenci gurubunun
koordinasyonunu sağlamak, sonuç raporunu hazırlamak ve sunmak.
Milli Eğitam Müdürlüğünce bu proje içersinde görev alacak Spor Bilimleri Fakültesi
Dekanlığı'nın Öğretim Görevlileri, okuIlardaki Beden Eğitimi Öğretmenleri ailelerle sağlıklı iletişim
ve halkla ilişkiler desteğini sağlayan rehber öğretmenler, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğündeki Antrenörler ve Uzmanları Halk Eğitim Merkezi tarafından ücretli olarak
görevlendirilir

Tespit sonras| oluşturulacak olan 8urupların antrenman yapabilmeleri için okul salonlarını
kullandırır.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Vltidti rltigtince okullarda yapılacak çalışmalar ve sonrasında
seçilen sporcu guruplarının antrenmanlarl için bünyesinde bulunan antrenör uzman ve tesisleri
kullandırır
Yetenek taraması sonucu branşlara ayrılan sporcuların belirli bir süre çalıştırıldıktan sonra
görevli antrenör Ve öğretmenler nezaretinde (23 Nisan vaya 19 Mayls ) bayramlarında SPoR
ŞEı,,ııiĞi düzenlenmesi.

Tüm iş ve işlemlerin bütçesi Uşak Valiliği bünyesinde kurulan "Uşak İli Kalkınma Vakfı"
tarafından ka rşılan acaktır.
b)Uşak Belediyesi Başkanlığı; çalışmalar sonunda futbol ve basketbola uygun öğrencilerin Utaş
Uşak Spor'un alt yapısına yönlendirilecek sporcuların ulaşım, kıyafet, spor ma lzemeleri,yemek vb.
ihtiyaçlarının karşılan m ası.

c) Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi; yetenek taraması testleri ,elde edilen verilerin
değerlendirilmesi ve öğrencilerin branşlaştırılması aşamasında özellikle antrenman biIimi üzerine
çalışan öğretim elamanlarının ve son sınıf öğrencilerinden uygun görülenlerin desteğinin
sağlanması.

Madde 5
Bu protokolün taraflarl, projenin bütününü ve uygulanmasına yönelik koşulların karşılıklı olarak
kabul ve taahhüt ederler.
yürürlülük
Madde 6
iş bu protokol proje ortağl kurumlarca imzalandlğl tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 3 yllllk bir dönem
boyunca geçerli olur.
Madde 7
iş bu protokol 7 (yedi) maddeden ibaret olup .../.../2or8 tarihinde taraflarca müştereken imza altına
a

llnmlştİr.

z)ıza,
/

NUru

Uşak

Ekrem SAVAŞ
Uşak Ünaversitesi Rektörü

