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l l Nisan 2018 tarihli ve 30388 sayıIı Resmi Gazetede
yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı HaY.at BoYu Ögrenme Kurumları İonetmeliğirun26.maddesinde
belirtilen esaslar
ÇerÇevesinde İlÇemiz Halk Eğitimi v9 ASo Müdtı.İtıgtı btinyesinde
202.0-202l Eğitim_
Oğretim Yılında aÇılacak olan kurslarda görevlendirihj<
uzeri..Ders ücreti,, karşılığında
usta öğretici görevlendirmesi yapılacaktır.

Müracaatlar HaIk Eğitimi ve ASO Müdürtüğünden bazat
temin edilecek
müracaat fornrıı ve formda belirtilen belgeler ile birüfte
01_25 nvİtıı 2020 Tarihleri
Arasında İlçemiz Halk Eğitiıni ve ASo vıiıİtrıtıgıırr" yrpıu"aktır.
YaPılan ıntiracaatlar, İlçe Milli Eğitim vıtıJtııtığtımüz tarafindan
oluşturulacak olan
komisYon maril'etiYle söz konusu Y<ınJtmeliğin EK-;
formu üzerinden yapılacak olan
değerlendirme sonuÇlarına göre ihtiyaç duyulaİ alanlarda
öncelik sırası ve puan üstiinlüğü

esasna göre görcvlendirme yapılacaktır.

DERS Ücnnri KARşILIĞI GÖREVLENDİRME
MADDE 26 - (l) Kurs aÇılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu
eğitim bölgesinde
Yeterli saYıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmamasr durumunaa ıriiyaç, ders
ücreti
karşlığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.
(3)Ders ücreti karŞılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen
öncelik §ıra§ına göre
yapılır:
a)Örgiin eğitiın ve haYat boYu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler
ve kadrolu usta
öğreticiler.

b) Emekli öğetınenler.
c) Ytikseköğretiın kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim
görevlileri.

Ç)

Resmi kuruınlarda ÇalıŞanlardan ihtiyaç duyulan alanda İİ.un, m-ezunu
kişiler.

(4) ÜÇüncü fikrada saYllanlardan g<lrevlendirme yapılamaması
durumunda iıan yoluyla ücretli

usta.

öğretici

göı.t,

ı,lendirmesi yapılır.

(5)rhn YoluYla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak
şartlar şunlardır:
a) Görev alacağı kulsun öğretim programında belirtilen eğitici
tuşr-uk.'
şartını

b) Türk vatandaşı olmak.

c) l8 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarıırdan mahrum bulunmamak.
d)26l9l2004 tarihli ve 5237 sayılı Ti.irk Ceza Kanununun 53 üncü
maddesinde belirtilen
siİreler geÇmiŞ olsa bile; kasten işlenen b_ir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla stireyle hapis
cezasma Ya da alla uğramıŞ olsa bile devletin güvenliğine karşı
,uçİ*, Anayasal düzene ve bu
dtizenin iŞleYiŞiııe karŞı suçlar, zimmet, iftikap, rüş-vet, hırsızlrk,
dolandıncılık, sahtecilik,
güveni kötüYe kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karışİrma,
edimin ifasına fesat karıştırma,
suÇtan kaYnaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahküm
olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f)_ sağlık durumı,ı yönünden görevini yapmaslna
engel bir durumu olmamak.
(8) Başvuruda b ulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev_ almak istediğini belirten dilekçe,
b) Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvurıı Değerlendirme Formundaki puana
esas olan
belgelerin aslı vc fbtokopileri,
istenecektir.

hususlar şunlardır:

Y::"'l,_ Usta .Öğretici Başvuru
UÇLARI EKİM AYININ İLK
.

Bu

sıralama

bir yıl

süreyle

ayanlar ile verilen görevi bırakanlar
için bir

de l1 aydan fazla görevlendirilemez.
lar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçiincü

eklere, Bakanlıkça hazırlanan programa
göre
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Ögretici olarak görevıendiriıme başvurumun
değerıendiriımesi

......l.....12020

imza:

Adı Soyadı:

.....

ru Bilgi Formu

vesikalık
Fotoğraf
(Dilekçe tarihi
itibariyle son
6 aydaçekilmiş)
Yerleşim Yeri Adresi

En Son Mezun Olduğu Oü«ü]"
Bölümü ve Mezuniyet yılı

Ustaöğretici@

Bitirdiği Kurslar, Seminerler ve
Almış Olduğu Diğer Belgeler

Kadrosuz Usta Öğretici olarak
diğer Halk Eğitim veya kurumlarda

(Mutlaka

non

Çalıştığı Kurumlar ve Yll-an

EKLER:
l- En son mezun olduğu okuldan almış olduğu mezuniyet
diploması fotokopisi.
2-Nüfus citzdanı fotokopisi.
3- Savcılıktan almış olduğu sabıka kaydı belgesi.
4- Sağlık Raporu.
5- l adet vesikalık fotoğaf. (Bu dilekçenin

sa

6- Branşına ait bitirdiği kurs veya kurslara ait
7- varsa, düa önce usta öğIetici olarak

görev

cak)
ş

olduğu görev yaptığına dair belge.

