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Genel Müdürlüğünüz personeline "Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)"
konulu eğitim verildiği ve bu eğitimde görevlendirilen eğitimcilere ders ücreti ödenip
ödenemeyeceği hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.

20 Aralık 1994 tarih ve 22147 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
"Sağlık Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Eğitim ve Öğretim Kurumları İle Hizmet İçi
Eğitim Kurs ve Seminerlerde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi
Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususlara Dair Esaslarl'ın Hizmetiçi Eğitim, Kurs ve
Seminerlerde Görevlendirileceklerin Nitelikleri ve Ödenecek Ders Ücretleri başlıklı Tinci
maddesi Ca) bendinde "Eğitim programlarında yer alan konularda tecrübeye dayalı bilgi,
beceri ve öğretme kabiliyetine sahip üniversite ve yüksek okul mezunu Bakanlık personeline
haftada 8 saate kadar ücretli ders görevi verilebileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Cacl. No: 3 Sıhhiye / ANKARA
e-posta: slwm.egitim0l.saı:ı:lik.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. çıMEN Eğt. Uzm.
Telefon: (O312) 5851585 Fax: (O 312) 5851565/66
Elektronik ağ: www.sb.gov.tr
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Ders görevi:
Madde 89 - (DeğiGik: 30/5/1974 - KHK/12; Aynen kabul: 15/5/1975 - 1897/1 md.)
Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Üniversite ve Akademi (Askeri Akademiler
dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen
veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer
memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.
Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar
ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile tespit olunur

Ders ve konferans ücretleri:
Madde 176 - (DeğiGik: 3/4/1998 - 4359/1 md.)
(DeğiGik birinci fıkra: 21/3/2006 - 5473/3 md.) Bu Kanunun 89 uncu maddesine göre
kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati başına gündüz öğretimi için 140, örgün ve
yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilierinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat
i8.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150gösterge rakamının bu Kanuna göre
belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenir


	00000001
	00000002

