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"Ç'i;;"k 

-"ıan -turJarau"go:r.rı.ndirilmek 
ur"r" ,.Ders 

ücreti,,karşılığında usta öğreticı gtı.erıerairmesi yapılacaktır.
Kırıkhan Halk Eğitimi Merkezi nıuoii.itigünde._202l -2022 Eğitim ve öğretimYılı iÇerisinde görev 

'almak 
isteyen ;;;';E;efcilerin 

"_yryg* sistemi ustaöğretcibaŞvunısekmesinden 02-31 Ağustos zizı7i"inleri arasınjrTı._z Usta öğreticiBaŞvuru D'eğerlendirme Fo'muna_ e_sas belgeler ile başvuru yaparak evraklarınKınkhan Halk Eğitimi Merk"'i ..iYiaqıtıgıı"7-.iden teslim edilmesi gerekmektedir.YaPılan müracaatlar, İlçe Milll pelti.,'Üüdonİİer*r, 
tarafindan oluşturulacak olankomisYon marifetiYle s<ız'konusır virİ,#i;;;Iİ2 formu tır".lra* yapılacak olaıı

*Tİİt.f'r".;T:l1iffix;İ;:,;§rİ';;;;d';,#i).o" önceıik ;";;, ;; puaıı üstünıüğü

DERS Ücnnrİ KARŞILIĞı çÖnnvınNnİRnın
MADDE 26 - (1) Kurs aÇılacuı' uıunau, t***Ju ," krru*rn_bulunduğu eğitim bölgesindeYeterli saYıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumund-a ihtiyaç, ders ücretikll»l|ısı görev yapacak i stekliler arasından karşılanır.

#İH:' 
ücreti karŞıIığı görevlendirmeler, uşrg,ou belirtilen öncelik srra§Ina göre

İ'u?.'r'rffi.r:u"'- 
ve haYat boYu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta

b) Emekli öğretnrenler.
c) yükseköğretim kurumlannda görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.
Ç) Resmi kurumlarda Çalışanlardi, ıırtyufouyuıan;İ; lisans mezunu kişiler.(a) ÜÇiıncü fıkrada saYııanıard* roi;.rdirme 

'rrrı-";ası 

durumurıda iian yoluyla ücretliusta öğretici görevlendirmesi yrpü..
(5) Ilan YoluYla ücretli usta tıgretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:a) Görev alacağı kT.T öğretiıİ programında belirtilen eğitici şartını taşımak.b) Türk vatandaşı olmak. 9

c) l8 yaşını doldurmuş olmak.
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d)26l9l2004 tarihli 

.v.9 52,37 saYılı Tük Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilenstireler geÇmiŞ olsa bile; kasten işlenen ulr rrçt* ooÇ, ui, yrı u.yu oJu aJıu ,,ır.yle hapiscezasma Ya da affa uğramıŞ olsa bile devleti1 s9".rİıgi'r"İarş, srçıur, Anayasal düzene ve budüzenin işleYişine karşı suçlar, zimnıet, irtik:ap, ,üş'*, İrrr,rı,k, a"ı*orr",lık, sahtecilik,güveni kötüYe kullanma, hiieli iflas, ihaieye r.r'"t [-rİİr.*a, edimin ifasına fesat karıştırma,
:Hrffi"[:rnaklanan 

malvarlığı değerlerini Jı"-" ,l.ya ı<açatçııık suçlarındaıı mahküm
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
f)sağlık durumu yönünden_ görevini yapmasma engel bir durumu olmamak.(8) Başvuruda bulunacaklardan;
a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,b) Ek-2'deki Ücretli. uita Ögretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olanbelgelerin aslı ve fotokopileri iİt.n"""kti..



(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:a) Görev verilecek ücretli ,.tr-,ıgr.ticiler, Ek-r;;J; ü;ıl Usta öğretici BaşvuruDeğerlendirme Formuna göre belirlenir. B,{şüURU JöNuçı,aRJ E,LüL A,ININ iLK
İtJffi,İ'NDA 

TAMA-MLıNan,tr-iLin;jlil*. b, .,.Ju.nu-tı. yıı stireyıe
b) Görevlendirmeler_Yüksek 

Puan alandan başlamak uzeretercih sırasına göre yapılır.c) Yeni kurs talebi olması ı,aiino., ,,ruıu*uau 
-bİrıun* 

,ı.r"iii'rrl öğreticilerdengörevlendirme yapılır. sıralamada yeterli ücretli ,.tu tıg..tlci bulunmarnası durumunda,
L[}ffiffil',}iffij'r"i:iJ';; J'y", yapılması şu.t,yıu tori.y";;;;;tıı ı, ,. işıemıer

İİ,§:}İ: }il.:İHİ,Hİ],§İffi: 
başlamayanıar ile veriıen görevi bırakanıar için bir

(10) Resmi kurumlardan 
'?? İı",,;;luyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacınkarŞılanamamasl h6linde, Çuı'ş*u 'r" §oryuı ctır"nıiı. 

-g{g]lslca 
çalışma izni, içişleriBakanlığınca oturma izni vialanında y.t..ııit belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıylailgili mevzuat kapsamy{a yalancı ,virtırı* d;;i.;;iarşılıgınaa görevlendirilebilir.(ll) Ceza ve tutukevlerinde ırt*tı.İıı ve tutuklul*u yo*ıit iç,ıu.Jı.-tu.riurau, öğreticilikgörevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev ,"r"İr"oe."tici niteligine sahip kişilerden

}il:lir" 
Talep olmaması halinde üçiıncü ve dördtıncü flkra hiikümlerine göre görevlendirme

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 1 1 aydan fazla görevlendirilemez.

l?, YJtffi}ltffii#:Ş g"ı'n,k,ei saııatlar 
"ği*i.iıici g5,",ı.,Jm"l"ı,a" üçüncü

!l1].';§lllru"u 
öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça lıazırlanan programa göre



Ek_2
ücnprı,i usTA öĞn,rici uaşvunu ınĞnnr,ENniRür, FoRMu

ALANINDA
nĞirinı

(Bu b<ilümden

biri
değer|endirilece kti r.)

ezli yıiksek Lisans

+ Pedagojik Formasyo nlTezsizYüksek Lisans

ık Belgesi/Meslek r
ne Belgesi/4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belqesi

ALANINDa nĞİrİıvı PUANI To
ALANINDA
ırızıunrıış
DENEYİMİ

yıl için l puan (yıl 180 iş gtlnü üzerinden hesaplaııır)

Hlzıflnr ülş DENEyinıi puırvl TopLAM

Ulrısal Yarışına ilk 3 derece (en fazla 1 adet)

EK PUAN To

sta Öğreticilik Belgesi

lararası Yarışıııa ilk 3 dersce (enfazla l adet)

stiirı Başarı Belgesi (en fazla 1 actet)

Belgesi (en fbzla l adet)


