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yansııılaınaz. Eğiiimlİrde gcçcn sürc çatışma §tircsindcn sayılır. Eği(im siiıcle]

çalışına sürcsinin üzerindc' olınası 1ıillnde, bu sürelc_r fazla sUrclcflc çalışm
çalışına olarak dcğcrlcnd iri|ir." hlikUınleri iie yukarıda bahse konu Y6neııncli
maliycti vc cğitiııdc geçeıı sürclcr" başlıklı'8 inci ıniıddcsindc "lş .sqğtığı

eğiİiınicrinin ınaliyeıi çalışanlıra yan§ıtılaınaz, Eğiümlerde gcçeıı §llrc §irlışm
sayılır." hükmü buluıınaktadır,
. .. Yukarıda ifndc edilen iki hökünı birllklg değğrlendirildiğindc, u7iklan c

ile d0r-crtlenacak beliıli arslıkldrla ıckİıirlanınası plaıılanan çğitimlcıin 633l §syrlt Kıı uıı.l 7
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lıgi - ;'06.09.2öı9 ıırj}rii vc 243220l0.1896 sayılı !ızınız,,

İstanbııl İt §ağlık Müdürltlğünün 02,08,20l9 ıarihli vc E.-ıt | 099-sayılı

ve ilgide kayıılı bulunan yaaıda öact|c; uzakıaıı cğitimde gcçcıı §ulcniıı

s8yı lIp cğitimin ıncsai sğOılcri iç€ıisirıdc

olmadığı hususları ifadc cdilınektçdir. - .

söz konusü yazln, \le ekleri, Ccncl M0dürlüg{ımüz görcv vğ y€tki

incclcnm işlir.
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vc 28648 sayıh Rcsrni Gszrtcdc ysyllnloı

giren Çalışanların İş Sağlığı ve-G{,lvcnliği Eğiıiınlcıinin Usııl vc
Yönctmcıiği ]2 nci nıoddesiıin son fıkrası "lşycrindc ilk dcfa vç.ilçcğk icnısl

çalışnlara tckrar vcrilecck ıcmğl cğiıımlar 'işvcrcn tarafındon iş vc'işycrinc

hazırlanınası vc gcrekti u72ktan cğitim yöncıİın şisteminin sağlannıası halinde

yiintcmi kuıı8nl tarak vcrilcbilir" hüklnü, işyerindc ilk defa verilecck tcıncl

dİğir cğitimlcrin işc ve işyerinç özgü iççıik oluşturulması ve işverencc gcrckli

yğrğıim Jİsıcrainin saglanmB§ü hatindc cğitimlcrin uzaktan cğitifİı şğkıindi
dli?,cnlcrncktedir,. Bu itibarta. dOzcnii aralıklıırla lckrarlanıcık ıcıncl

cğitjrıüsisteın;olüştüJl!larakdüzenlcnebi}eccğinıüıalaacdilmcktcdir.
633l sayılı lş Sağlığı vc Güvcntiği Kaııı,ıılunun "Çatışanlann eğiıimi"

ıci ııaddesjnin son fıkrasıhda "Bu nıadde kap§amında verilecök cğliimiü mil
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,,j; ,n3ddcst kapsaınındaki ıem3İ cğitİmlcrden sayılması, dolayısıyla bıı c
ıırcıiı dc aalışına süıcsindcn sayılınası gerckiigi dcgcricndiıiImekıcdir,

itiın gcşcn

Digcr teraffaı, ilgiliJöncımcliğin''Eğitim sürcleri ve konulırı lıkl l l incl
mgddcsinin ion 

-fi
sürclcrinin bülün olarak dcğcrlc iril §i c§ı§

olınıkla biılikıc bir siattaİİ a2'olmım* ydıyla işycrindcki vardiya vc bcnz-cri m|orı
da dikkaıo alınarak hrtlı.zımen diliıılcrindc do dcğcılondirilcbi|ir."htlkmu'do lııı nda isc
düzen İcnecek eğiı imlcıin, çalışını s{ircsindoı tayılıcak olmısı §cbcbiyle, saalleri0sa

tı

ı

içcrisindt olmak kaydIyla işyeıİndcki vardiya vc bcnzıri iş pr.ograın ları dc di kalc lınaıık
lorklı zınıın dilimlciınd i' d(lzenlçnmcsi esastıı.-, Bitgiieıinizi vd gcıoğini azcdçrim.
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