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l l Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayıIı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğüın
Bakanlığı HaYat Boyu Ögrenme Kurumlurı Yöuştnıgliğinin 26. maddesinde belirtilen esaslar

ASO btinyesinde 20|9-2020 Eğitim-görevi iizere "Ders Ücreti'' karşılı$nda

Müracaıtlır Halk Eğitimİ ve ASO Müdürtüğünden biz.ıt temin edilocokmürıcaıt formu ve formda belirtilen belgeler ile birlikte 02-27 Eylül 2019 Tırİhleri
Arısında İlçemiz Hılk Eğitimi ve Aso ıvıııotrıiigııne yıprlıcakhr,

YaPılan müracaatlar, İlçe Milli Eğitim Müdürtüğümüz tarafindan oluşturulacak olan
komisYon marifetiyle söz konusu Yönetmeliğin EK-2 formu ilzerinden yapılacak olan
değerlendirme sonuçlarına göre ütiyaç duyulan alanlarda öncelik sırasl ve p"* tı.ttı"ıugu
esasına göre görevlendirme yapılacaktır.

DER§ ÜcnBrİ KARşILIĞI GöREVLENDİRME
MADDE 26 - (l) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğiüm blgesindc
Yeterlİ saYıda öğretmen ve kadrolu usta öğetİci buluıımaması durumunda ihtiyaç, aers trcreti
karşılığı görev yapacak istekli ler arasından karşılanır.
(3)Ders ücreti kırşıtığı görevlendirmeler, aşa$da belirtilen öncelik sırısrnı güre
yapılır:
a)Öıgiln eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta
öğreticiler.
b) Emekli öğetmenler.
c) yiikseköğretim kuruınlannda görevli öğretim üyesi ile öğetim görevliteri.
ç) Resmi kunımiarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans meamu kişiler.
(a) ÜÇüncü §krada saşılanlardan görevlendirme yapılamaması dunımunda İlan yoluyla ücretli
usta ö$etici görevlendirmesi yapılır.
($ İhn yoluylı ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacık şırtlar şuntırdrr:
a) Görev alacağı kı.ırsun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
b) Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşıru doldurmuş olmak.
ç) Kamu hak]anndan mahrum bulunmamak.
d)26l9l2004 tarihli ve 5237 sayılı Tiirk Ceza Kanununun 53 tincü maddesinde belirtilen
siireler geçmiş olsa bile; kasten iş|enen bir suçtan dolayı bir yl veya daha İau}a oüreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güveniiğine karşı suçlar, Annyasal dtlzene vc bu
dtizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet. irtiköp, rüşvet, lursızlık. dolandırıçılılç §üto§ililq
güveni köttiye kullaıım4 hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasını fosat kanştırmq
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlanndan müküm
olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulurımamak.

Q Sağlık durunıu yönünden görovini yapmastna engel bir durumu olmamak.
(8) Başvuruda bulunıcaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,
b) Ek-2'deki Ücretli Usta Ögretici tsaşvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olaır
belgelerin aslı ve fotokopileri,
istenecektir.



(9) Başvuruların değerlendirilmesiıne ilişkin huşuslar şunlardır:
a) Görev verilecek ücretli usta ögıeticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Ögretici Başvurıı
Değerlendirme Formuna göre belirJ[enir. BAŞVURU SONUÇLARI EKİM AyrNIN İLK
HAFTA§INDA TAMAMLANARAK İrnN nUİlİn. nu sıralama bir yıl stlreyle
geçerlidir.
b) Görevlendirrneler yüksek puan alandarı başlamak üzere tercih srrasına göre yapılu.
c) Yeni kurs talebi olması h6linde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden
görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumıuıda,
kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler
tekrarlanarak sıralama yapılır.
Ç) Mücbİr sebepler haricinde göreve başlımıyanlır ile verilen görevi bırakınlır için bir
yıl süreylegörevlendirme yapılmaz.
(l0) Resmi kurumlardarı veya ilan yoluyla ders ücreti kaşlığ görevlendirmelerle ihtiyacın
karşılaııamaması h6linde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakaıılığınca çalışma izrıi, lçişlcri
Bakanlığınca ofurma izni ve alanrnda yeterlilik belgesinin denktiğinin yapılmış olması şartıyla
ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.
(ll) Ceza ve rutukevlerinde hükümlü ve tutuklulaıa yönelik açılacak kurşlardao öğreticilik
görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sa}ıip kişilerden
karşılanır. Talep olmaması h6linde üçüncü ve dördüncü fıkra htikiimlerine göre görevlendirnıe
yaPilır.
(l2) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yl içerisinde l1 aydan fazla görevlendirilemez.
(13) Unutulmaya ytiz futmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüııcü
fıkra hüktimleri uygulanmaz.
(l4) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre
eğitim verilir
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.....::................ HALK nĞiriııi MERKEzİ ıvıü»ünr,üĞüxn
(Uzman ve Usta oğeticiliV Ücretli Öğretmenlik/ Ögretmenlik Miİracaat Dilekçesi)

Aşağıdaki bilgiler
doğacak huloki sonuçlara
kabul etmediğim takdirde

"o''o*i, Bilgiler dosultusunda Kadrosuz Usta ögetici olarak görevlendirilme baŞvwumun değerlendirilmcsi

hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim 
,.....l.....n0.,

EKLER:
1.Ensonmezunolduğuokuldanalınrşolduğumezuniyetdiplomasıfotokopisi.
2- Nüfus cüzdan fotokopisi.

3- Savcılıktan atmış olduğu sabıka kaydı belgesi,

4- Sağlık Raporu.

5_ l adet vesikalft foto$af. (Bu dilekçenin sağ üst böl{lmüne yapıŞtırılacak)

6- Branşına ait bitirdiği kurs veya kurslara ait belgelerin fotokopisi,

7_ Varsa, düa önce usta ö$etici olarak görev vuİtrg, kurumlardan almış olduğu görev YaPüğrna dair belge,

En Son Mezun ı Okulu,
Yılı

nitiraigi rrr.lar, Seminerler ve

Almış Olduğu Diğer Belgeler

ruaror.r, Usta Öğetici olarak
diğer Halk Eğitim veya kurwnlarda
oirilen Tonlam ders saati

Çalrştıeı Kurumlar ve Yılları

Konular


