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İŞ SÖZLEŞMELERİ
İş Sözleşmeleri Eğitimi, işverenlerin ve yöneticilerin işçi alımı, iş
sözleşmesinin hazırlanması, doğru iş sözleşmesi türünün seçimi
konularında güvenilir ve güncel hukuki bilgiye sahip olmalarını
amaçlamaktadır.
Eğitim süresinde katılımcılar :
İş Sözleşmeleri hakkında doğru ve güncel bilgiye ilk elden sahip
olacaklar,
Konuları uygulamalı bir şekilde bilgi ve belgelerle öğrenecekler,
İşe alım sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlar, iş sözleşmesinin
hazırlanması, doğru iş sözleşmesi türünün seçimi konularında
bilgilerini test edebilecekleri ve paylaşabilecekleri bir ortam
bulacaklar,
Edinecekleri bilgileri uygulamada kullanabilecek düzeye
erişecekler, insan kaynakları ve hukuk departmanlarının
hazırladıkları iş sözleşmelerini şirket amaçları açısından
inceleme ve düzenleme bilgisine sahip olacaklardır.

Eğitim Koordinatörü:
Leyla Dikici

Eğitimci:
Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner
www.turkkariyer.com

TÜRKKARĠYER Eğitim Programları İŞ SÖZLEŞMELERİ

Ajanda
Sabah oturumu
İşe alım sürecinde ortaya çıkan hukuki sorunlar ve çözüm yolları,
İş sözleşmesi örnekleriyle, sözleşme türünün seçimi ve tipik ve esnek
İş sözleşmesi türleri,
- Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımı
- Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi yapılmasına getirilmiş
sınırlamalar,
- Deneme süreli iş sözleşmeleri,
- Part-time iş sözleşmeleri,
- Geçici iş sözleşmesi (Ödünç iş ilişkisi),
- Evde Çalışma (Homeworking),

- Evden çalışma (Teleworking)

Öğleden sonra
İş sözleşmesi yapılırken uyulması gereken şekil şartları ve diğer dikkat
edilecek hususlar
İş sözleşmesi yapılması zorunluluğu olan kişi grupları
- Özürlü ve eski hükümlü istihdamı
- Askerlik nedeniyle işten ayrılan işçilerin yeniden
işe alınması,
- İşyeri hekimi, işyeri hemşiresi ve iş güvenliği uzmanı
çalıştırma mecburiyeti

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
İs Sözleşmeleri 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.

EĞİTMEN
1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yrd.
Doç.Dr.Vedat Laçiner,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.

Daha Fazla Bilgi için
TEL: 212 263 02 01
FAX: 212 263 71 00
W:www.turkkariyer.com
E:egitim@turkkariyer.com

