
ELAZIĞ ŞEHİT MEHMET ÖTER MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 
Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Usta Öğretid  Alım ı İlanı

Ek Ders Görevi İle Görevlendirilecek Usta Öğreticilerin Sayısı ve Nitelikleri;

ALANI ASİL YEDEK TOPLAM

YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ 2 2 4

Başvuru için gerekli evraklar;

1. Başvuru Dilekçesi
2. Mesleki Yeterlilik Belgesi (İlköğretim-Ortaöğretim/Lise -  Ön lisans -Lisans Diploması)
3. Yukarıda belirtilen alanda Ustalık Belgesi veya İşyeri açma belgesi
4. Fotoğraf (1 Adet)
5. Kimlik Fotokopisi
6. Sabıka Kaydı
7. Daha Önce Sigortalı olarak çalışmış ise en son iş yerinden hizmet belgesi
8. SGK Hizmet Döküm belgesi (varsa)
9. Tam Teşekküllü Devlet Hasta hanesinden alınacak sağlık raporu (Alım kesinleştikten sonra alınacaktır.) 

Sınav ve Alım Takvimi:

Duyuru ilanı 
Müracaat
Sınava Girmeye Hak Kazanan 
Adayların İlanı 
Yazılı Sınav Tarihi ve Saati 
Uygulama Sınav Tarihi ve Saati 
Sonuçların İlanı

Göreve Başlama_____________

: 19.12.2022
: 19.12.2022- 23.12.2022

: 24.12.2022 
: 26.12.2022-10.00 
: 26.12.2022-12.00 
: 26.12.2022

: 27.12.2022

Görevlendirilecek Personelin Genel özellikleri;
1. T.C. vatandaşı olmak
2. Usta öğreticilerin yukarıda belirtilen alanda sigortalı çalışmış olması veya yukarıda belirtilen alandan 
en az meslek lisesi düzeyinde mezun olmaları gerekmektedir.
3. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak
4. Kamu Haklarından mahrum bulunmamak ( Ağır hapis ya da 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış 
olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel taciz gibi yüz kızartıcı bir 
fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak)
5. Hizmet göreceği alan ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek özel nitelikleri de 
taşımaları gerekir.
6. Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü 
bulunmamak.
8. Günlük 500 kişilik yemek çıkarabilecek donanım ve yeterlilikte olmak.



Alımı yapılacak personelin işe başlama aşamaları;

1. Duyuru ve İlan Süresi
2. Duyuru ve İlan Süresi İçerisinde başvuruların kabulü
3. Başvuru yapan personel adaylarının belgelerinin incelenmesi ve sınava kabulü
4. Sınava girmeye hak kazanan personel adaylarının okul web sitesinde ilanı
5. Elazığ Şehit Mehmet Öter MTAL Sınav Komisyonu tarafından yapılacak yazılı ve uygulama sınavlarının 
gerçekleştirilmesi
6. Sınav sonuçlarının duyurulması
7. Onay ve işe başlama

İşe Başlamaya Hak Kazanmış Usta öğreticilerin Ücretleri, sözleşme ve çalışma süreleri;

1. Ek ders görevi verilmesi yoluyla görevlendirilecek uzman ve usta öğreticilere, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 89. Maddesi uyarınca 1.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerin Ek ders saatlerine ilişkin 
kararda belirtilen miktarda ek ders görevi verilir.
2. Geçici personel olarak 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 uzatabilir.
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 hafta sonları, resmi tatil ve bayram tatillerinde çalıştırılabilir.
6. Usta Öğreticiler, 24 saat esasına ve 3 vardiya şeklinde görevlendirilirler.

Uzman ve Usta öğreticilerin Çalıştırılması İle İlgili Çeşitli Hükümler;

1. Çeşitli, kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Devlet Memurları ve öğretmenler için suç sayılan fiil ve 
hareketler usta öğreticiler için de suç sayılır.
2. Uzman ve usta öğreticilerden belirtilen şartlan taşımadıkları, sözleşme hükümlerine uymadıkları ve 
görevlerinde başarısız oldukları kurum müdürlüğünce tespit edilenlerin sözleşmeleri tek taraflı feshi 
edilebilir.

özel Şartlar:

1. Sınav Komisyon Üyelerinin yakınlarının müracaatları alınmayacaktır.
2. Personelin 3 vardiyalı, 24 saat esasına göre, hafta sonu ve resmi tatillerde çalışabilecek, yoğun çalışma 
temposuna ayak uydurabilen nitelikte olması gerekmektedir.
3. Personeller ihtiyaç duyulması halinde kendi alanı içinde diğer departmanlarda da değerlendirilecektir.
4. Mesleki Eğitim Merkezi mezunlarından en az ustalık belgesi olanlar kabul edilecektir.
5. Okulumuz mezunları dışında başvuran adayların iş ilanında belirtilen dallarda en az 1 yıl iş deneyimine 
sahip olmaları gerekir.( SGK dökümü ile kamtlanmalıdır)
6. Uygulama sınavı değerlendirmede, İş deneyimi, eğitim düzeyi kriterleri de yer alacaktır.
7. Erkek Usta Öğretici adaylardan Askerliğini yapmış olanlar öncelikli tercih edilecektir.

lügfJcin;
Tel
Web
Adres

0 (424) 2414101 
http://hazar.meb.kl2.tr/
Rüstempaşa Mah. Cahit Dalokay Cad. No. 35 sının Yeri

http://hazar.meb.kl2.tr/

