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Yeni İş Kanunu ile birlikte çalışma ilişkilerine esneklik kazandıran 

birçok yeni düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeler arasında 

özellikle çalışma sürelerinin esnekleştirilmesine ilişkin hükümler 

işverenler açısından çok büyük önem taşımaktadır. Esnek çalışma 

modellerini etkin bir şekilde kullanabilen işverenler, hem çalışma 

hayatının değişken yapısı karşısında işçilerinin çalışma saatlerini 

daha esnek ayarlayabilmekte, hem de bunu yaparken fazla mesai 

gibi birçok masraf kalemlerinden tasarruf edebilmektedir. Esnek 

Çalışma Süreleri Eğitiminin amacı işveren ve yöneticilerini konu 

hakkında bilgilendirmektir.

Eğitim sonucunda katılımcılar :

İşçilerin normal yasal çalışma süreleri ile esnek çalışma sürelerinin 

yasal çerçevesini öğrenecek ve kıyaslama yapma imkanı bulacak,

İş ve siparişlerin yoğun olduğu dönemlerde denkleştirme süresi 

sisteminin nasıl kullanılabileceğini ve işleyişini öğrenecek,

Ekonomik krizin olumsuz etkilerinden kurtulmayı amaçlayan 

“kısa çalışma” yöntemini,

örnek olaylar eşliğinde görerek uygulama seviyesinde bilgi sahibi

olacaklardır.

http://www.turkkariyer.com/
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Sabah Oturumu

Öğleden sonra

EĞĠTMEN:

1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yrd.

Doç.Dr. Vedat LAÇĠNER 1996-1998 yılları arasında Marmara

Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yüksek Lisans eğitimi gördü. 2000-2005

yılları arasında Almanya’nın Passau Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde

doktora eğitimini “Befristete Arbeitsvertaege im türkischen und deutschen

Arbeitsrecht” adlı çalışmasıyla tamamladı ve doktor ünvanını kazandı.

Şubat 2006 -Temmuz 2009 tarihleri arasında Yıldız Teknik

Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak çalışan Laçiner, Ağustos

2009’dan itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin

öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. İş ve

Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzmanlaşan Laçiner, öğretim

üyeliğinin yanı sıra İş Mahkemelerinde bilirkişilik de yapmaktadır.

Almanca ve ingilizce bilen Laçiner’in, alanında yazılmış ulusal ve

uluslararası çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Haftalık ve günlük çalışma süreleri

Denkleştirme sistemini kullanarak çalışma sürelerinin 

esnekleştirilmesi uygulaması

Ekonomik kriz ve Kısa çalışma uygulamaları

Fazla mesailer ve Esnek çalışma modelleri

Eğitim Metodolojisi

Eğitimlerimiz sunumlar eşliğinde 

teorik anlatımın yanında bireysel 

katılımı sağlamaya yönelik atölye

çalışmalarını ve vaka analizlerini 

içermektedir.

Kimler Katılmalı?

İşverenler ve yöneticileri 

Eğitim Süresi

Esnek Çalışma Süreleri Eğitimi 

toplam 6 saatten oluşmakta ve 1 

günde gerçekleştirilmektedir.

Eğitim Zamanı

Bu eğitim bankalara ve finans

kurumlarına özgü olarak

verilmektedir. Eğitim zamanı

banka yönetimi ile birlikte

kararlaştırılmaktadır.

Eğitim Dokümanları

Tüm katılımcılara eğitim süresince 

yapılan sunumları ve bilgi 

kitapçıklarını içeren eğitim 

dosyaları verilmektedir.

Katılım Belgesi

Katılımcılara eğitim programı

sonunda TURKKARİYER onaylı

Katılım Belgesi verilmektedir

Eğitim Ücreti

Eğitim ücreti katılacak çalışan 

sayısına göre değişmektedir. Daha 

fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata 

geçiniz.
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