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İlgi: 27.12.2013 tarihli ve 36674390.841.02.01/3443 sayılı yazınız.
İlgi yazınız ile Müdürlüğünüzde Araştırmacı olarak görev yapan ……………’nın İş
Güvenliği Uzmanları Eğitimine katılmasına ilişkin kurs ücretinin Müdürlüğünüz tarafından
ödenip ödenemeyeceği konusundaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Yazınız ekindeki dilekçenin incelenmesinde ilgilinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8’i
nci maddesindeki “ İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz.
Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır” hüküm gereğince İş Güvenliği Uzmanları
Eğitimine katılacağı ve kurs ücretinin idarece ödenip ödenemeyeceğinin bildirilmesini talep
ettiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevli iş güvenliği uzmanlarının
nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve
esaslar İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik hükümleri ile düzenlenmiştir. İlgi yazınız eki dilekçede bahsi geçen Yönetmelik
çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemekte olup
Eğitimin maliyeti ve eğitimde geçen süreler başlıklı 8’inci maddesindeki “İş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden
sayılır.” hüküm ile işveren tarafından çalışanlara verilecek olan eğitim maliyetinin çalışanlara
yansıtılamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014
Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin
Esasların yer aldığı E-Cetvelinin 31’ inci maddesinin (a) bendinde “Kamu kurum ve kuruluşları
tarafından düzenlenen bilimsel nitelikli toplantılara katılmaları kumrularınca gerekli
görülenlerin katılma giderleri ve ilgili bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla isim ve
unvanları belirlenen kurum personelinin unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunan
kurslara katılmasına ilişkin kurs giderleri, kurum bütçesinin ilgili tertibinden ödenir.” hüküm
bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Müdürlüğünüzde
Araştırmacı olarak görev yapan ………………..’nın katılacağı İş Güvenliği Uzmanları Eğitimi
ile ilgili kursun; ilgilinin görev unvanı ve gördüğü hizmet ile doğrudan ilgisi bulunuyor ise ilgili
bakan veya yetki verdiği makamın onayıyla kurs giderinin kurum bütçesinin ilgili tertibinden
ödenebilmesinin mümkün olduğu, ancak ilgilinin katılacağı kursun görev unvanı ve gördüğü
hizmet ile doğrudan ilgisi bulunmuyor ise kurs giderinin kurum bütçesinden ödenmesinin
mümkün olmadığı düşünülmektedir.

