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İŞ KAZALARI - MESLEK HASTALIĞI VE İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU EĞİTİMİ 

 
 

EĞİTMENLER 

Arb.Av. Hatice KAYNAK- Av. Hakan ERDEM - Av. Murat ARTAN - Arb.Av. Yasin TEKAKÇA 

 

EĞİTİM TARİHLERİ 
 

06.03.2021 - 07.03.2021 

                     Cumartesi: 13:00-17:00 

                      Pazar:        13:00-17:00 
 

EĞİTİM SÜRESİ 

8 Saat 
 

EĞİTİM MODELİ 

Uzaktan (Online) Eğitim 

EĞİTİM ÜCRETİ 

250TL

ONLINE KAYIT 

http://tobbuyum.com.tr/egitim7.php 
 

İLETİŞİM 
    Tel: 0(312) 969 8986 (UYUM) 
     E-mail: bilgi@tobbuyum.com.tr 
  Web Sitesi: www.tobbuyum.com.tr 

 

EĞİTİMİN KAPSAMI 

İşverenlerin ve işçilerin yönetiminden sorumlu personelin;  

İş kazası ve meslek hastalığının önlenmesi için gerekli tedbirler konusunda sorumlulukları konusunda 

bilgilendirilmesi,  

Gerekli tedbirlerin alınması yoluyla olası iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve doğabilecek zarar 

ve tazminatlarda sorumluluğunun azaltılması, 

Olası dava sonucunda işçiye ödenmesi gereken tazminatlar ve miktarları konusunda bilgi sahibi olması, 

SGK tarafından açılabilecek davalar ve işverenin sorumluluğu konusunda bilgilendirmek, 

Uyuşmazlıkları ihtiyari arabuluculuk yoluyla çözümünün faydaları konusunda alınacak eğitimle sorunların 

kısa sürede, iş barışı sağlanarak çözülmesi ve işverenin zararının azaltılması konularında bilgi verme. 
 
 

EĞİTİME NİÇİN KATILINMALI? 

 İş kazasının tanımı, iş kazasının kapsamı; işverenin sorumluluğu hakkında bilgilenmek için, 

 Meslek hastalığının tanımı, kapsamı, tespiti, işverenin sorumluluğu hakkında bilgilenmek için, 

 Alınması gerekli iş güvenliği önlemleri hakkında bilgi edinmek için, 

 İş kazası ve meslek hastalığının ortaya çıkmasından sonraki işveren yükümlülüğünün neler olduğu 

konusunda bilgi edinmek için, 

 İşverenin ve işçinin kusurunun belirlenmesi ölçütlerinin bilinmesi için, 

 Ölüm halinde destekten yoksun kalma zararı, maluliyet durumunda iş görmezlik zararının 

belirlenmesi, doğabilecek tazminatın hesaplanma yöntemi, tazminatın belirleme kriterleri hakkında 

bilgi edinmek için. 

 Beden ruh bütünlüğünün ihlalinde SGK’nın sorumluluğu, SGK’nın işverene rücu hakkı ve 

denkleştirme kavramları hakkında bilgi edinmek için, 

 İş Kazası ve meslek hastalığından doğan davalarda arabuluculuk süreci hakkında bilgi edinmek için,  

 Arabuluculuk yoluyla uyuşmazlığının çözümünün faydaları hakkında bilgi almak için. 
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EĞİTİME KİMLER KATILMALI? 

 Şirketlerde görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler. 

 İnsan Kaynakları Yöneticileri ve İnsan kaynakları çalışanları,  

 KOBİ ve aile şirketleri sahipleri ve profesyonel yöneticileri,  

 Halkla İlişkiler Bölüm yöneticileri ve çalışanları,  

 Şirketlerin hukuk müşavirleri ve avukatları,  

 Şirketler adına Arabuluculuk görüşmelerine katılan şirket yetkilileri ve şirket avukatları. 
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