
ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ 

 

Ders ücreti karşılığı görevlendirme 

 

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. 

 

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici 

görevlendirmesi yapılır. 

 

(5) 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. 

 

(6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim 

müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir 

hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır 

ve mülki idare amirinin onayına sunulur. 

 

(7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum 

müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1’deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru 

takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır. 

 

(8) Başvuruda bulunacaklardan; 

a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe, 

b) Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve 

fotokopileri, istenir. 

 

(9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır: 



a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna 

göre belirlenir. Başvuru sonuçları ekim ayının ilk haftasında tamamlanarak ilan edilir. Bu sıralama bir yıl 

süreyle geçerlidir. 

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır. 

c)  Yeni  kurs  talebi olması  hâlinde,  sıralamada  bulunan  ücretli usta öğreticilerden  görevlendirme  yapılır. 

Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru 

yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır. 

ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle 

görevlendirme yapılmaz. 

 

(10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması 

hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında 

yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders 

ücreti karşılığında görevlendirilebilir. 

 

(11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle 

cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde 

üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır. 

 

(12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez. 

 

(13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri 

uygulanmaz. 

 

(14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir. 

 

Ücretli usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları 

 

MADDE 27 –  

(1) Kurumlarda görevlendirilen ücretli usta öğreticiler, öğreticilik görevlerini plan ve program dâhilinde 

yürütürler. Bu kişiler, görevleri süresince Devlet memurlarının tutum, davranış ve vakarına uygun davranmakla 

sorumludur. 

 

(2) Ücretli usta öğreticilere çalıştıkları ders saati karşılığında ek ders ücreti ödenir. 

 

(3) Ders görevi ile görevlendirilen ücretli usta öğreticilerin günlük çalışma süresi en fazla sekiz ders saatidir. 

Müdür, cumartesi ve pazar günleri de dâhil olmak üzere ücretli usta öğreticilere günün 07.00 ile 22.00 saatleri 

arasında görev verebilir. Bu çalışma süresi haftada 40 ders saatini geçemez. 

 

(4) Ücretli usta öğreticilere alan taraması görevi verilmez. 

 

(5) Kursiyerlerin çeşitli nedenlerle öğrenime devam etmemeleri hâlinde kursun kapatılması durumunda, ücretli 

usta öğreticilerin başka bir kursta görev almaları sağlanır. Bu durumun mümkün olmaması durumunda 

görevlendirmeleri iptal edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir. 

 

(6) Ücretli usta öğreticilerin, birinci fıkrada belirtilen şartları taşımadıkları, görevlerinde Ek-5 Değerlendirme 

Formuna göre başarısız oldukları, bu Yönetmelik hükümlerine uymadıkları kurum müdürlüğü, mülki idare 

amirleri veya denetlemeye yetkili birimlerce belirlenmesi durumunda, usta öğreticilerin görevlendirmeleri iptal 

edilir. Bu kişilere görev yaptığı süre kadar ücret ödenir. 

 

 
Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği 



KADROSUZ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU FORMU  
T.C.KİMLİK NO  

 

MEDENİ DURUMU ÇOCUK SAYISI ve YAŞLARI 

…………………  /  …………… 

ADI SOYADI  

 

EŞİNİN İŞİ 

 

ÇALIŞMIYOR         KAMU SEKTÖR           ÖZEL SEKTÖR 

CEP TELEFONU   

 

İCRA DURUMU 

DOĞUM YERİ YILI  SABIKA KAYDI   

 

EN SON MEZUN OLDUĞU 

OKUL 

 
Y.LİSANS LİSANS            ÖN LİSANS         MES. Lİ. 

AÇMAK İSTEDİĞİ KURSUN 

ADI 

 
 

USTA ÖĞRETİCİNİN İŞ 

DURUMU 

 

DAHA ÖNCE KADROSUZ USTA 

ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV 

YAPIP YAPMADIĞI 

 
                                      

 

DAHA ÖNCE KADROSUZ USTA 

ÖĞRETİCİ OLARAK GÖREV 

YAPTIĞI İL/ İLÇE- KÖY 

 
GÖREV YAPTIĞI İL/İLÇE-OKUL:GÖREVLENDİRİLDİĞİ YILLAR  : 

1…………………………………   ……………/………………… 

2. ………………………………..……………/………………… 

3. ………………………………..……………/………………… 

4. ………………………………..……………/………………… 

GÖREVLENDİRİLMEK 

İSTEDİĞİ KURS YERİ 

 

1)…..………..   2)……………    3)….………..    4)……………. 

 

TERCİHLERİ DIŞINDA GÖREV 

İSTEYİP İSTEMEDİĞİ 

  
İSTİYORUM                            İSTEMİYORUM 

  
 

Borçka Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne 
 

Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doğru olarak doldurulmuştur. Aksi ortaya çıktığında, idarece yapılacak işlemlerden 

doğacak hukuki sonuçlara katlanmayı ve kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirildiğim kursa, gitmediğim/gitmeyi 

kabul etmediğim takdirde, 201..-201.. eğitim öğretim yılı içinde hiçbir şekilde görev verilmeyeceği şartlarını kabul 

ediyorum. 

Bu bilgiler doğrultusunda Kadrosuz Usta Öğretici olarak görevlendirilmem hususunda gereğini bilgilerinize arz 

ederim. 

 

İmza 

.../ …/….. 

 

 

ADRES        : ………………………………...........   

       ……………………………………… 

EKLER : 

1-Diploma Fotokopisi (Lisans, Önlisans, K.M.L. mezunları ekleyecek) 

2-Ustalık,Usta Öğreticilik ve Oryantasyon Kursu Belgeleri  

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

4- Sabıka Sorgulama Belgesi 

5-Sağlık Raporu (Tek Tabip Raporu) 

6-Mavi Plastik telli şeffaf dosya 
 

NOT: Evraklar yukarıdaki sıralamaya göre düzenlenip, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne telli dosya ile teslim edilecektir.   
 

VAR YOK 

VAR YOK 

EMEKLİ BAĞKUR SSK ÇALIŞMIYOR 

YAPTI YAPMADI 



 


