
 

 
Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi 

Ek ders Görevi ile Görevlendirilecek Usta Öğretici Alımı İlanı 
 
Ek ders Görevi ile Görevlendirilecek Usta Öğreticilerin sayısı ve nitelikleri; 

  
     Meslek alanı   Meslek Dalı    Sayısı 

1- Motorlu araçlar teknolojisi   Otomotiv Elektromekanik     1 kişi (Erkek )  

2- Motorlu araçlar teknolojisi   Otomotiv Boya    1 Kişi   (Erkek) 

 
 
Başvuru için gerekli evraklar; 

1- Mesleki yeterlilik belgesi  - ( Diploma ) 
2- Usta Öğretici Belgesi 
3- Fotoğraf ( 4 Adet ) 
4- Kimlik Fotokopisi (1 Adet ) 
5- Sabıka Kaydı 
6- İkametgah İlmühaberi 
7- Tam Teşekküllü Hastanelerden alınmış Sağlık Raporu 
8- Daha Önce Sigortalı olarak çalışmış ise en son işyerinden hizmet belgesi 
9- SGK Hizmet döküm belgesi ( Varsa) 

 
İlan Süresi   : 22/12/2022 - 29/12/2022 
Yazılı Sınav Tarihi : 30/12/2022 
Yazılı Sınav Saati  : 10:00-11:00 
Uygulama Sınavı : 30/12/2022 
Uygulama Sınav Saati  : 12:00-18:00 
 
 
Görevlendirilecek Personelin Genel Özellikleri  

1- Usta öğreticiler en az meslek lisesi veya Mesleki eğitim merkezinden alanlarında mezun olmuş pozisyonunda 
olmalıdır. 

2- İstekte bulunan usta öğreticilerin diplomalarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 
3- Türk vatandaşı olmak, 
4- 18 yaşından küçük olmamak, 

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile 
zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı 
bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.) 

6- Hizmet göreceği alan ile ilgili olmak üzere Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek özel nitelikleri de taşımaları 
gerekir. 

 
Alımı yapılacak olan personelin işe başlama aşamaları ; 

1- Duyuru ve İlan Süresi 
2- Duyuru ve ilan süresi içerisinde başvuruların kabulü 
3- Başvurusu kabul edilen personelin öz geçmiş ve Genel Özelliklerinin, belgelerinin incelenmesi 
4- Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi Sınav komisyonu tarafından yazılı ve uygulamalı sınavların gerçekleştirilmesi 
5- Onay ve İşe Başlama  

 
İşe Başlamaya Hak Kazanmış usta Öğreticilerin Ücretleri ; 

1- Ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
89 uncu maddesi uyarınca 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî 
Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda belirtilen miktarda ek ders 
görevi verilebilir. 

2- Geçici personel olan görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilerle yapılacak sözleşmenin süresi, bir mali yıl içinde 
kalmak şartıyla, en fazla 12 ay kadardır. Bu süre sözleşmenin yenilenmesi ile kurum müdürlüğünce uzatılabilir. 

3- Geçici sözleşmeli olarak görevlendirilen uzman ve usta öğreticilerin haftalık çalışma süresi 40 saattir.  
4- Usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla 8 saattir.  
5- Usta Öğreticiler cumartesi, Pazar, resmi tatil ve bayramlarda çalıştırılabilirler 
6- Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate kadar meslekî ve teknik orta öğretim ek ders görevi verilebilir.(2) (Ek 

fıkra:26/7/2022 tarihli ve 5886 sayılı CK) Bu madde kapsamında ders görevi verilenlerden resmi görevi 
bulunmayanlara, fiilen okuttukları her 5 ders saati için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca 
ek ders ücreti ödenir.  

 



Ek Ders Karşılığı Görevlendirilecek Usta Öğreticilere İlişkin Görev Sorumluluklar; 

1- Görev yapacak usta öğreticiler; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve 
branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görevlendirilirler.  

2- Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili 
mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilir ve kendilerine yazılı olarak bildirilir. 

 
Uzman ve Usta Öğreticilerin Çalıştırılması ile İlgili Çeşitli Hükümler 

1- Çeşitli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları ile öğretmenler için suç sayılan fiil ve hareketler usta 
öğreticiler için de suç sayılır. 

2- Uzman ve usta öğreticilerden belirtilen şartları taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları ve görevlerinde 
başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenlerin, sözleşmeleri tek taraflı olarak feshedilebilir. 

Diğer Hükümler; 

1- Okulun kendi mezunları öncelikli olarak tercih edilecektir. 
2- Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Öğretmen ve Personelin, birinci, ikinci, üçüncü derece yakınları kesinlikle işe kabul 

edilmeyecektir.  
3- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen nitelikte olması gerekmektedir. 

 
Motorlu araçlar teknolojisi alanından alınacak personelin mesleki yeterlilikleri  

1- Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı mesleki eğitim aldığına belge – Diploma  
2- En az 18 yaşında olmak. 
3- Motorlu teknolojiler alanında Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi veya en az ön lisans diplomasına sahip olmak. 
4- Mesleki eğitim merkezinden alınmış usta öğreticilik belgesine sahip olmak. 

 

 

Bilgi için; 
Tel  : (0226)3416122 
Web  : https://yalovamem.meb.k12.tr/ 
Adres  : stadyum cad. martı sokak no:1  
   Çiftlikköy Mesleki Eğitim Merkezi  
    Çiftlikköy/Yalova 

 
 
 

 

Sunayi KEMEÇ 
Okul Müdürü 


