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Duyurunun internet sitesi v€ panodrn iIanl
3l Ağusıos 20l8

Başvurülann Ahnması
3 Eylill- 17 Eylİl20l8

Başvurularln komisyon taraflndan değerlcndirilmesi
02 F.kim_l2 Ekim 20l8

Brşvuru sonuçlarınln ilant
l7 Ekim 20l8

Cöre!lendirilmcnin yİpılmısl

22 trkim 20l8 Tarihinden itibaren

iLAN YoLUYLA ücRETLi usTA öĞRETlcl GöREVLENDiRMEsiNDE ARANAcAK şARTLAR
şuNLARDIR

a) Görev alacağl kursun öğretim programında belirtjlen eğiticişartlnl taşlmak,

b) Türk Valandaşl olmak.

c) 18 yaşınl doldurmuş olmak,

ç) Kamu haklanndan mahrum bı.]lunmamak.

d| 261912004 tarihli ve 5237 sayıll Türk ceza KanununıJn 53 tlncü maddesinde belidilen §İ]reler

qeÇml; o'sa bile; kaslen işlenen bir suçta, dolayl blr y,I veya daha fazla sıJreyle hapis cezaslna ya da

ğıfi ,ğr".,ş oı." bile dev]enn güvenllğlne ka§l sıJçlar, Anayasal düzene ve bu düzenln işley şine karşl

suçlai zimıiıet, idikap, rüşVeü,-hllsl2ı-k, dolandlrlclllk, sahtecilik, güVeni kötüye kullanma, hileli ifIas,

inaieye ıesat ianştırma, Öaimin ifasına fesat kanşllrma, suçtan kaynaklanan malvarllğl değerlerini

aklama veya kaÇakçlllk suçlanndan mahkOm olmamak.
e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

0 sağllk durıJmu yönünden görevinı yapmaslna engel bil durumu olmamak,

Halk Eğitimi l\4erkezi Müdürlüğümüzce 2o18/2019, Eğnm Öğretim Ylırnda açılacak kurs

programıa..ja g"ö,erıendirilmek 0zere D;rs Uclet Kalşlllğı /Ücletli Usta öğreİci talepleri allnacakİr,

6"ş'"*rı", uşuğ,o"ii takvim doğrıJltusunda BaşVurul'r Hasanbeyli Halk Eğiiimi t\'erkezine EK-2

BaşVuru Formu Ve istenen belgelerle birlikte yapllacaktlr.

BAşVuRU TAKV|Ml

llan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapllacak değenendirmeler, mill1eğilim
modürlükl;İn;e hayai boyu öğrenmeden sorı.rmlu müdül yaldlmclsl Veya şube müdürünOn başkanlrğlnda,
bir hayat boyu öğre;me kİr!i müdürü ile bir örg0n eğitim kurum müdt]ründen oluşan komısyon taraflndan
yap11,1ve mulki idare amirinln onaylna sunulur

Ücretli usta öğretici başVurulan hel yll eylül ayl içedsinde milli eğitim müdürlüklerj Ve kurum
müdürlüklerinin intamet sitesi Ve ilan panolannda Ek-l'deki ilan ölneği ile duyuru yapllarak baŞVuru

takvimine göle allnlr. BaşVurular, k!rum müdüdükledne yaplllr.

I



Basvuruda bulunacaklardan:

a) Hangi kurs/kurclarda görev almak islediğini belirlen Başvuru dilekçesi,

b) Ek-2'deki Ücretli Usla Öğreiici Başvuru Değe endirme Formundaki puana esas olan belgelerin asll ve

lotokopileri, islenir.

Ba9vurulann değerlendiriIme3Ino ilişkin hüu3lar şunlaİdIr:

a) GöreV verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Üclelli Usla Öğlelica 8aşVuru Değerlendirme Formuna

gbre belirlenal, Başvuru sonuçlari ekim aylnln ilk haffa§lnda tamamlanarak ilan edilir, Bu slralama bk yı
süreyıe g€çerIidİ.
b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak i]zere tercih slraslna göre yapllır

c) Yeni kur§ talebi olmasl halinde, slralamada bulunan ücretli usla öğreticilerden görevlendiüme yaplllr

slralamada yelerli ücrclli Usla öğretjci bulunmamasl durumunda, kursun açllmaslndan 15 gün önce duyuru

yapıhasl şailyla komisyonca gerekli iş !e işlemler üekrarlanarak slralama yap1llr

ç) Mücbir sebeplel
gölevlendirme yapllmaz.

haricinde göreve başlamayanlel ile verilen blrakanlar için bir yll süreyle

H üdi.jri.]

§ona iadc cdileckü. Öğİdn6 !kld] bnnşta ku.s sri},osa o

lsTaNEN vE ootoURUtAN 6aLGtlER

EK_l Öğİ6im ı}l8eli 
^slt 

!e lrotokopisi-l 
^d.(^,Ildanda yctğlnik btlgcsi vb. )

Er-2 or}zntğyon, FoMyon cğitioini aldtğfu 8örtcriİ bclgc, Arı v. Fotokopi,i

EK_3 Urğ Öğrcticiüİ Anmdö.lük vb. bekclğ

EK4 Ki,ı]ik Forokopjsi AFo Öğ..tnof Öğr.tm€n Kitr ik Fotokopisi,

EK-5 Br@i-uir_tugıgda_çılıloı!4d.r içi, srblka ıart bcl8esi

EK-6 Rc.mi jirh|aıod.g§üEıy.dıiiaio slğ* Kuoluşlndd Atnm§ Ç.!9b n aPo,u

EK-? iş sığIığ v. Gnredlği F,ğitim İu§ belgtsi (Yoks. dğretici kufumumu,dın belge ilndlktd 6onn iürtici olalak

EK_6:ıffii 8ö@i bulrdıjd içi. lorufttdndo d,c.ldrn 8ö§ y@ bclg6i

EK-9Rmi 8örc9i düün. Ku@und.n d.cğ izin B.kğı(B.rEfu s.hibi öğc!n.n vcy. rc,mi kldmd,
çür.d.tdri Kudl.ıd. göd dosbü .ılğ.c. olm.üğra. d.i. ırlt bclg. g..im..i 8.dğnckı.di.. )

EK_10MEB okullrrnda g6@İ dğretnelıldi, h.ft lk des yüİ]cri )t $ rc w§. egz.ci, görcvi W9 öğrnci list€sı .grc6iz

Ef,_ıı: iş Kur'. k }.ü oıduğlnu 8ösdn b€b..

EK-r2. sGK l lirmet Dötümü.

EK-13, Yütisek Lios Bclgeri

EKla: t IDsbMı )znşmıl{dD iu. üç dec.y.8imiş€ 8irmi' oldoğünu 8öı.n b.be

EKl5: Ulusd yıdşma]arda ilk üç dcceye 8imiF 8nmiş oıduğlnu gös.e.i. bcl8a

EK_ı6. Bış6 v.}r ast6o b.şd bclg6ı

Ek ik b.tge ile b.n!o irl.ni y.Pıtmay.c.kı[. B6la.lc. t.m v. eksiksi, ol.nk tabuı cdilec.kn. Posıı,
Int.d.q tak. vb. il. b.ı!ol.. k bul edilmcy.cckln. B.rwd ldşinin bizr.i k..disi ier.flnd.n y.p .c.ku..

NoT; ory.nt syon Eğitiminc t.ğ|,n§ ol.nt.İ b.k.le.ini o.m.niy. ıl Milli Eğitim Müdü.lüğü Aıana
aürcsund. t ilim .l.biür.
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