
ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU İLANI 

 2020-2021 eğitim öğretim yılında İlimiz Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam 

Sanat Okulu Müdürlüğünde Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanında Havuz 

Suyu Operatörlüğü, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi, Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer 

Ateşçisi alanlarında açılacak olan kurs programlarında görevlendirilmek üzere ücretli 

usta öğretici talepleri alınacaktır.  

Başvuru işlemleri 30 Haziran – 09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aşağıda 

belirtilen usta öğretici başvuru değerlendirme formuna esas belgeler ve dilekçe ile 

İlimiz Merkez Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne 

yapılacaktır. MEB Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin 26. maddesi 

gereği ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre 

yapılacaktır. 

Ders ücreti karşılığı görevlendirme 
 

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin Madde 26 – (1) Kurs açılacak alanda, 
kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması 
durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır. 

 
2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır. 
 
3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır: 
a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler. 
b) Emekli öğretmenler. 
c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri. 
ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler. 

 

İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar 
şunlardır: 

 
a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak. 
b) Türk vatandaşı olmak. 
c) 18 yaşını doldurmuş olmak. 
ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa 

bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile 
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat 
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak. 
f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak. 

 
 

>>>>>>> Başvuru için istenen belgeler ve Başvuru Formunu indir 

       SİİRT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

https://siirt.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/07134824_usta_ogretici_basvuru_formu.pdf

