
KURS YER UYGUNLUĞU TESPİT ÇALIŞMALARI : 30 OCAK  2018  - 3 ŞUBAT 2018

KURSLARIN  AÇILMAYA BAŞLANMASI                                                                                            : 5 ŞUBAT 2018

2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

DUYURU                                                                       :2 OCAK 2018

BAŞVURULAR                                                              :3 OCAK 2018 - 21 OCAK 2018

KOMİSYON ÇALIŞMALARI                                      

İNTERNET BAŞVURU ADRESİ www.batmanhem.meb.k12.tr

18 EYLÜL  2017 - 22 EYLÜL 2017

KURS YER UYGUNLUĞU TESPİT ÇALIŞMALARI : 25  EYLÜL  2017  - 29 EYLÜL  2017

KURSLARIN  AÇILMAYA BAŞLANMASI                                                                                            

2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM BATMAN HALK EĞİTİMİ 

MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ  USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DUYURUSU

2017 -2018 Öğretim yılında müdürlüğümüzce genel ve mesleki teknik kurslarda usta öğretici 

görevlendirilecektir. Görev almak isteyenlerin 18 Ağustos 2017- 17 Eylül 2017 tarihleri arasında  internet 

üzerinden on-line başvuru yapmaları gerekmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-On Line başvuruya sadece usta öğreticiler başvuracaklardır. (Kadrolu öğretmen /Memur olanlar  on line 

başvuru yapmayacaklardır. 

-Mahalle arası mesleki kurs açmak isteyenler sıralamaya tabi tutulmayacaklardır.                                                                                        

NOT: I.Dönem on line başvuru yapan usta öğreticiler  II.Dönem on line başvuru yapmayacaklardır.                                                                        

2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM ÇALIŞMA TAKVİMİ

DUYURU                                                                       

BAŞVURULAR                                                              :18 AĞUSTOS 2017 - 17 EYLÜL 2017

:17 AĞUSTOS  2017

: 2 EKİM 2017

Not: İhtiyaç duyulması halinde ve  acil durumlarda çalışma takviminin dışına çıkmak  müdürlüğümüz tasarrufunda olacaktır.

AÇIKLAMALAR

1- Milli Eğitim Müdürlüğünün  ilgili yönetmelik ,yönerge ve  genelgeleri doğrultusunda başvurular 

alınacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Not: Tebliğler Dergisi Haziran 2010/2633 sayılı  Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğine göre 

( MADDE 70 – (1) ) görevlendirmeler komisyon marifetiyle yapılacaktır.

İNTERNET BAŞVURU ADRESİ www.batmanhem.meb.k12.tr

KOMİSYON ÇALIŞMALARI                                      22 OCAK 2018 - 29 OCAK 2018

http://www.batmanhem.meb.k12.tr/
http://www.batmanhem.meb.k12.tr/


2 -Tebliğler Dergisi Haziran 2011 /2645 sayılı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına  Dair 

Yönergenin 9.Maddesine  Göre Usta Öğretici Görevlendirilmesinde Aranacak Şartlar

MADDE 9-                                                                                                                                                                           

(4) Ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde aranılan şartlar:                                                                                       

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyrukluların görevlendirilmesinde Türkiye’de görev 

yapacak yabancı uyruklu öğretmenlerle ilgili şartlar aranır,

b) 18 yaşından küçük olmamak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Taksirli veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 

aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, 

ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz 

kışkırtıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmî ihale ve alım 

satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

d) Görevli olacağı kurs süresince askerlik ile ilişkisi bulunmamak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

2 -Tebliğler Dergisi Haziran 2011 /2645 sayılı Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına  Dair 

Yönergenin 9.Maddesine  Göre Usta Öğretici Görevlendirilmesinde Aranacak Şartlar

MADDE 9-                                                                                                                                                                           

(1) Merkezlerde yeterli sayıda öğretmen veya kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ek 

ders ücreti karşılığında görev yapacak ücretli uzman ve usta öğreticilerden karşılanır. Ek ders ücreti 

karşılığında uzman ve usta öğretici görevlendirilmesinde; öncelikle çevredeki yüksek öğretim 

kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, alan uzmanları, örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarında görevli öğretmenler ve diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlarda çalışan uzman kişiler, 

emekli; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, alan uzmanları, öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler ile 

Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında en az iki kurs dönemi başarılı şekilde uzman ve usta öğreticilik 

yapmış olanlar, öğreticilik yapabilme yeterliliğine sahip olup herhangi bir kurum ve kuruluşta veya kendi 

adına sigortalı çalışanlardan karşılanır.                                                                                                                                       

(3) Yukarıda nitelikleri belirtilenlerden ihtiyaç karşılanamaz ise aşağıdaki şartları taşıyanlar arasından ilk 

defa ücretli uzman ve usta öğretici görevlendirilmesi yoluna gidilir.



 

a)  Nüfus Cüzdan Fotokopisi                                                                                                                                                                                               

b)  Başvuru Dilekçesi 

c)  Diploma Fotokopisi

ç)  Uzmanlık , Antrenörlük  ya da Usta Öğreticilik Belgesi                                                                                                                                                                                                                                                                        

d)  Kurs Açılmak İstenen Okulun Kurumun Üst Yazısı  (Kurs yeri bir okulun /kurumun bünyesinde yer alıyorsa)

e)  Kursiyer Listesi (Okul /kurum tarafından onaylı - Resmi /  Özel bir kurum binası dışında kurs yapacak usta öğreticiler                                                                                                                                                                 

kursiyer listelerini kendileri imzalayacaklardır. )                                                                                                                                                                                            

f)  Kursiyerler öğrenci ise e - okuldan alınan öğrenci belgeleri eğer öğrenci değilseler  kimlik fotokopileri ve öğrenim 

belgeleri                                                                                                                                                                                                                                                                          

g ) Kurs başvuru yapılan yer dışında başka bir okul / kurumda açılacaksa ilgili okul /kurumdan alınacak 

muvafakatname / onay yazısı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

h) Kurs Zaman Çizelgesi

ı)  Adli Sicil Kaydı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

i) SGK veya BAĞKUR lu olmadığına dair belge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Not : Okullarda açılacak olan kurslarda  istenen evrakların tamamı  DYS üzerinden  gönderilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Not : Matbu başvuru formu merkez müdürlüğümüz web sitesinden ; Duyurular Bölümü / Kurs Açmak İçin Gerekli 

Olan Evraklar Sekmesinden, Usta Öğreticiler İçin Başvuru Dilekçesi indirilebilir...                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2017-2018  Eğitim Öğretim Yılı Batman Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü  Usta Öğretici Olarak Müracat 

Edeceklerden İstenecek Belgeler

a) Alanında eğitim fakültesi mezunu olmak.                                                                                                                        

b) Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından veya Yüksek Öğretim Kurulunca denkliği kabul edilmek kaydıyla yurt 

dışındaki yüksek öğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu olmak,

c) Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,

ç) Ortaöğretim kurumu mezunu olup alanında usta öğretici sahibi olmak,

d) En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında usta öğretici sahibi olmak,

e) Geleneksel sanatların yaşatılması, yaygınlaştırılmasına yönelik kurslarda yaş ve öğrenim düzeyine bakılmaksızın 

çevrede ustalığı kabul görmüş usta ve sanatkârların bilgi ve deneyimlerinden azami ölçüde yararlanılır. Bu durumda 

olanlardan ayrıca diploma, ustalık belgesi ve benzeri belgeler istenmez. 

f) Aile eğitimi kurslarında görevlendirilecek ücretli uzman ve usta öğreticilerde Bakanlıkça düzenlenen hizmet içi 

eğitim yoluyla aile eğitimi kurs ve seminerlerini başarıyla tamamlayıp belge almış olma şartı aranır.

Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına  Dair Yönetmelik,Yönerge ve İlgili Mevzuata  Göre  Usta 

Öğretici Olarak Müracaat  Edeceklerde  Branş /Alan Yeterlilik Sırası


