
İLAN TUTANAĞI 
 

  

  

İLAN TARİHİ  : 26.05.2017 
 

İLAN SÜRESİ  : 26.05.2017– 01.06.2017 
 

iLANIN YAPILDIĞI YER :  Halk Eğitimi Merkezi İlan Panosu 

   Milli Eğitim Müdürlüğü İlan Panosu 
   Halk Eğitimi Merkezi Web. Sayfası 
    

               

İLAN-DUYURU NO  :   
 

İLAN-DUYURU KONUSU : 2016-2017  Eğitim Öğretim yılında çeşitli kurumlardan gelen talepler 
doğrultusunda, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında 1(bir) adet kurs 
açılması ve bu kurslarda görevlendirilecek Geçici Sigortalı Usta Öğretici ve 
Uzmanların müracaat usul ve esasları. 

 

 

 
  
 

 
 

Yukarıda konusu belirtilen ilan-duyuru, belirtilen yerde ve sürelerde yapılacak olup, işbu 
tutanak 26.05.2017  tarihinde tarafımızdan imza altına alınmıştır. 
 
 
           

  
 
 
            Fatih DUMAN                                          Aslı GÜL                                     Mustafa ERARSLAN 
         Müdür  Yardımcısı                        Müdür  Yardımcısı                    Halk Eğitim Merkezi Müdürü 
               
 
 
 
 
 
 
           Şinasi PERÇİN 
         İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
 
                                                                 
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

İLAN / DUYURU 

İLAN DUYURU  NO : 

 
 
Milli Eğitim Bakanlığı 17 /05/2011 tarih ve 2275 sayılı Yönergesinin, Uzman ve Usta Öğretici görevlendirilmesi 

ile ilgili 9. Maddesi kapsamında; Halk Eğitimi Merkezi ve A.S.O. Müdürlüğümüzce, aşağıda adı ve yerleri belirtilen 
kurslarda Uzman / Geçici Sigortalı Usta Öğretici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar ve istenilecek belgeler; 

 

 
S.N. 

 
KURSUN ADI 

 
ADE
Dİ 

 
SAATİ 

 
KURS YERİ 

GÖREV 
VERİLECE

K 
KİŞİ 

SAYISI 

 
1 

 
Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme 

Teknikleri 

 
1 

 
288 

 
Karşıyaka Hanımeli Kültür ve 

Sanat Merkezi 

 
1 

 
GÖREVLENDİRİLECEKLERDE ARANAN GENEL ŞARTLAR 

1. Türkiye Cumhuriyeti  Vatandaşı olmak. 
2. Kamu  hakkından  mahrum bulunmamak. 
3. Taksirli suçlar ve 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, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve 
haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet 
sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.     

4. Görevli olacağı kurs süresince askerlikle ilişkisi bulunmamak. 
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak 
6. Öğreticilik yapabilecek yeterlilikte olduğunu belgelendirmek. 

ÖZEL ŞARTLAR : 
Merkezlerde görev yapacak uzman ve usta öğreticilerin branş/alan yeterliliklerinde öncelik sırasına göre; 
1.  Eğitim Fakültesi mezunu olmak. 
2. Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından ve yükse k öğretim komisyonunca denkliği kabul edilmek kaydıyla 
    yurtdışında ki. yükseköğretim kurumlarının ilgili alanlarından sırasıyla yüksek lisans, lisans ve ön lisans mezunu 
    olmak,  
3.  Alanında en az meslek lisesi mezunu olmak,  
4.  Orta öğretim kurumu mezunu olup alanında ustalık belgesi sahibi olmak, 
5.  En az ilkokul, ortaokul veya ilköğretim okulu mezunu olup alanında ustalık ve usta öğretici belgesi sahibi olmak, 
6.  En az lise düzeyinde öğrenim görmüş olup alanında-branşında en az 800 saatlik belgeye sahip olmak. 
7.  Aşçılık kursunda görev alacakların, kamuda aşçı olarak çalışıyor olması, 
     şartları aranır. 
     (Ayrıntılı bilgileri Tokat HEM ve ASO Müdürlüğüne müracaat ederek öğrenebilirsiniz) 

 

GECİCİ SİGORTALI USTA ÖĞRETİCİ VE UZMANLARDAN İSTENECEK BELGELER 

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi 
2. Sabıka kaydı (Savcılıktan) 
3. Sağlık raporu (Tek hekimli geçici sigortalı usta öğretici olarak görevlendirilmesinde sakınca olmadığına dair şerhli) 

4. Askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge ( Erkekler için) 
5. En son öğrenim durumunu belirtir belge (Diploma fotokopisi) 
6. Talepte bulunduğu görevlendirilmek istediği kursla ilgili önceden varsa almış olduğu ustalık, kurs belgeleri veya 

serbest (ticari) veya devlet teşekkülünde çalışmış ise çalıştığına dair belge 
7. Sigorta Sicil Kartının Fotokopisi 
8. Müracaatta bulunmak isteyenler, istenilen belgelerle, Müdürlüğümüzden temin edecekleri hazır FORM DİLEKÇE 

ekinde 1 adet DOSYA içerisinde01.06.2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Tokat Halk Eğitimi Merkezine 
müracaat etmeleri gerekmektedir.     
                    

 
     

                   26.05.2017 
            Mustafa ERARSLAN  

           Halk Eğitimi Merkezi Müdürü  
                          



 


