
 

ÇALIŞMA MEVZUATI İLE İLGİLİ DERS PLANI  
 

HEDEFLER 

KATILIMCI KAZANIMLARI 

(DAVRANIŞ ÖRNEKLERİ) 

 Anayasadaki iş güvenliği ile ilgili maddeleri sıralar. 

 İş kanunu iş güvenliği ile ilgili maddelerini verilenler arasından 

seçer 

 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun temel amaç ve ilkelerini 

tanımlar, 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut kanuni düzenlemeleri 

açıklar. 

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki temel prensipleri sıralar. 

 Borçlar kanununda yer alan İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut 

kanuni düzenlemeleri açıklar. 

 İş güvenli hakkının hukuki dayanağını verilenler arasından seçer. 

 İş kazası tanımın yer aldığı kanunu verilenler arasından seçebilir. 

 İş kazası tanımını yapabilir 

 Meslek Hastalığı tanımını yapabilir. 

 İş kazası ve meslek hastalığındaki Borçlar kanununa göre doğan 

hukuki sonuçları sıralar 

 İş kazası ve meslek hastalığındaki ceza kanununa göre doğan 

hukuki sonuçları sıralar 

 

YARDIMCI MALZEMELER Sunu ve ders notu 

 

    

1.GİRİŞ BÖLÜMÜ  [ 10 ] DAKİKA    

 

1.1. İLGİ (DİKKAT) ÇEKME Berlin’de hakimler hikayesi anlatılır. 

      

1.2. KONUNUN ADI VE AMACI 

Her katılımcı, Türkiye’deki çalışma hayatı ile ilgili kanunlarında yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

hükümleri bilir. 

Başka bir çalışana zarar vermeleri durumundaki hukuki sonuçlar hatırlatılır. 

 

1.3. İSTEKLİ KILMA 
Kanuni hak ve yükümlükleri bilmenin faydaları yaşanmış örneklerle 

anlatılır.  

 

 

 

 

 

 

 
 



   

1.4. KONUNUN ANA BAŞLIKLARI   

ANA NOKTA Anayasa’da yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler 

ANA NOKTA 
4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 

hükümler 

ANA NOKTA 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 

ANA NOKTA Borçlar Kanunu’nda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler 

ANA NOKTA Ceza Kanunu’nda yer alan iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler 

 
 

2.GELİŞME BÖLÜMÜ                     [ 45 ] DAKİKA 

 

ANA NOKTALAR EĞİTMEN /USTA EĞİTİCİ ETKİNLİKLERİ SÜRE 

Anayasa Anayasa güvenlik ile maddeler anlatılır. 5 

4857 Sayılı İş Kanunu İş kanunu ilgili maddeleri anlatılır. 10 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu 
6331 Sayılı İSG Kanun maddeleri anlatılır. 20 

Borçlar kanunu 
Borçlar kanununda yer alan çalışan sorumlukları ile ilgili 

maddeler anlatılır. 
5 

Ceza kanunu 
Ceza kanununda yer alan çalışan sorumlukları ile ilgili 

maddeler anlatılır. 
5 

 
 

 

3.SONUÇ BÖLÜMÜ                     [ 10 ] DAKİKA 

 

3.1 ÖZET 3 ana başlık özetlenir. 

3.2 TEKRAR İSTEKLİ KILMA Yasal hakların önemi hatırlatılır. 

3.3 KAPANIŞ Yaşanmış örnekler verilir. 

 


