
 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA YÖNELİK UYGULAMALI İŞ 
MEVZUATI SEMİNERİ 

 

BAŞVURU FORMU 
Katılımcının: 
Adı Soyadı :…………………………….…………..…………………. 

Unvanı  :……………………………….…………..………………. 

Kurumu :………………………………..………….………………. 

Vergi Dairesi/Vergi No: ………………………………………………….. 

Fatura Kesilecek Kurum/Birim:………………………………………. 

Fatura Adresi     :……………………………………………………………. 

Telefonu         İş :  …………..…………….    Cep :  …………..…..… 

Harcama Yetkilisinin: 
Ad-Soyadı          :…………..…………………………………………………. 

Telefonu         İş :  …………..…………… Cep :  ……………………… 

 
 

İMZA / MÜHÜR 
 

 Sıralama başvuruya göre yapılacağından, işlemlerde aksamaya yol 
açmamak için başvuru formu ödemeyi yapacak birim tarafından imza ve 
mühür kullanılarak tasdiklendikten sonra taranarak en kısa sürede  
sem@todaie.edu.tr adresine mail olarak gönderilmesi gerekmektedir.  
 

 Formun tam olarak doldurulmaması durumunda programa katılım 
mümkün olmayacaktır. 

 

 
SEMİNERİN YERİ VE İLETİŞİM ADRESİ 

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü 
85. Cad. No: 8 Yücetepe / Çankaya 06100 ANKARA 
Tel: Santral (0312) 231 73 60/2012 -Murat Veysel ŞAHİN 
Faks: (0312) 232 52 26 
e-posta: sem@todaie.edu.tr 
 

 

 

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ 
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SEMİNERİN AMACI 
Söz konusu eğitim ile 696 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeye bağlı 

olarak 2 Nisan 2018 itibariyle, 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçi istihdam 
etmeye başlayan idarelere bireysel ve toplu iş mevzuatı uygulamalarının 
aktarılması amaçlanmaktadır. Katılımcılar eğitim sonrasında çalışma hayatıyla 
ilgili hangi şartlarda hangi sürelerin önemli olduğu, 4857 sayılı İş Kanunu ile 
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında işçiye karşı 
sorumlulukları ve hakları, iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesine göre ücret ile 
diğer mali ve sosyal hakların nasıl belirlendiği ve uygulandığı konularında bilgi 
sahibi olacaklardır. 

SEMİNERDE İŞLENECEK KONULAR VE İÇERİKLERİ 

 Kamu Personel Rejimi 
 Sosyal Güvenlik Uygulamaları 

 

 Bireysel İş Mevzuatı (Temel kavramlar; İş sözleşmesi türleri, şekli ve 
içeriği; Ücret; Çalışma ve dinlenme süreleri; Ücretli ve ücretsiz izinler; İşçi 
özlük dosyası içeriği ve önemi; İş sözleşmesinin sona erdirilmesi; 
Tazminatlar ve hesaplanması; 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 
yapılan değişiklikler ve işverenin yükümlülükleri; Uygulamada yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri) 
 
 

 Toplu İş Mevzuatı (Temel kavramlar; Sendikal güvenceler ve işverenin 
sorumlulukları; Toplu iş sözleşmesinin genel esasları; Toplu iş sözleşmesi 
yetki süreci; Toplu görüşme ve toplu iş sözleşmesinin imzalanması; Toplu 
iş uyuşmazlıkların çözümü: Arabuluculuk - Yüksek Hakem Kurulu; Toplu iş 
sözleşmesinin uygulanması (Yüksek Hakem Kurulunun karara bağladığı ve 
idarelere geçişi yapılan işçiler için 2020 yılına kadar geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesine ilişkin uygulama); Grev ve lokavt; Uygulamada yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri) 
 

 Alt işveren işçilerinin geçiş sürecine ilişkin 375 sayılı KHK’nın ilgili 
hükümlerinin uygulanması (Askı halleri ve geçiş hükümlerinin 
uygulanması; Geçişi yapılamayan işçilere ilişkin idarelerin sorumlulukları 
ile işçilik alacakları; Geçişi yapılan işçilerin ücret ile mali ve sosyal 
haklarının doğru belirlenmesi; Geçiş sürecinde istisnai işkolu uygulaması 
ve işyeri tescili düzenlemesi; Geçiş sürecinde toplu iş sözleşmesi ve yetki 
tespiti istisnası; Uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri) 
 

 

 

SEMİNER TAKVİMİ 
18 Haziran 2018 Pazartesi 09.30-12.30 / 13.30-16.30 
19 Haziran 2018 Salı  09.30-12.30 / 13.30-16.30 
20 Haziran 2018 Çarşamba 09.30-12.30 / 13.30-16.30 
21 Haziran 2018 Perşembe 09.30-12.30 / 13.30-16.30 
22 Haziran 2018 Cuma  09.30-12.30 

SEMİNERE KATILMA KOŞULLARI 
 Seminere katılacaklardan Enstitümüz eğitim, ders notu, kırtasiye, 3 öğle 
yemeği ve ikram giderlerini karşılamak üzere, katılım ücreti olarak, kişi başına 
950,00 TL (KDV dahil) alınacaktır. 

- Seminer bedeli kurumsal ödemelerde katılımcılara verilecek fatura 
karşılığında 10 iş günü içerisinde, 

- Seminer bedelini şahsi olarak karşılayacak katılımcılar ise ödemeyi 
seminerden önce yatırarak dekontun bir kopyasını ve başvuru formu/ 
yazısını faks ya da mail yoluyla Enstitümüze iletmeleri gerekmektedir. 

- Seminer bedelinin yatırılacağı banka hesap nu: Ziraat Bankası 
Bakanlıklar/Ankara Kamu Şube (Şube kodu 2533) 3514883-5030 no’lu 
(IBAN NO. TR06 0001 0025 3303 514883 5030) TODAİE Eğitim Gelirleri 
Hesabı 

 Ankara dışından gelen katılımcılar, ücreti karşılığında yer ayırtmak suretiyle 
Enstitümüz Yurdundan (0312 2317360/3008-3009) yararlanabilirler. Yurt ücreti 
ödemeleri yalnızca POS cihazıyla yapılabilmektedir. 
 

KATILIM BELGESİ 
 Katılımcılara, semineri tamamladığını belirten onaylı “Katılım Belgesi” 
verilecektir.  Katılım belgesinin verilebilmesi için seminer süresinin en az 
%75’ine katılım sağlanması gerekmektedir. 

 

SON BAŞVURU TARİHİ 
 İlan edilen tarihteki seminer kontenjanları 22 kişidir. Kayıtlar, onaylı 

başvuru yazısı/formunun Enstitüye ulaştığı (faks, posta, e-posta) tarihe göre 
sıralanacaktır. Başvuru sayısının 15 kişiden az olması halinde seminer 
gerçekleştirilemeyecektir. Bu durumda başvuru sahipleri telefonla 
bilgilendirilecektir.  

 Kayıt için son başvuru tarihi 7 Haziran 2018 günü saat 13.30’dur. 


