
 

 

ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLER 

 

ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLER BÖLÜMÜ  

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programının amacı, çalışma yaşamını sosyal 

politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri 

ışığında incelemeyi ve bu kapsamda eğitim ve öğretim sunmayı amaçlamaktadır. 

 

KĠMLER BAġVURABĠLĠR? 

En az lise veya dengi okul mezunu olanlar; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin en az birinden, 140.000 ve daha yukarı 

puan almış olanlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sisteminin (ÖSYS) tercih işlemlerinde Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programını tercih edebilirler.  

Kontenjan: 2014-2015 öğretim yılı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı için 

kontenjan sayısı 2014-ÖSYS’de 1500, 2014-ÖSYS Ek Yerleştirmede 461 olarak belirlenmiştir. 

Herhangi bir örgün yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler ile mezunlar; Sınavsız İkinci 

Üniversite ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans programına kayıt yaptırabilme 

olanağına sahiptirler. 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı 

olanlar başvuru yapamazlar.  

ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkiler Lisans Programına Sınavsız Dikey GeçiĢ 

kaldırılmıĢtır. Ancak bu sene uygulanmayacaktır. Detaylı açıklama için; 

http://www.onedayaof.com/Son_dakida_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=3  

Kontenjan: Dikey Geçiş kayıtlarında kontenjan sınırı bulunmamaktadır. 

Yatay geçiş; Örgün öğretim programlarında, birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından 

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarına yatay geçiş yapılabilir. 

 

KĠMLER BAġVURMALI 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümüne başvurmada sayısal ya da sözel zekanın herhangi 

birisinin ağırlıklı olması gerekmemektedir. Diğer bir ifade ile benim sayısalım zayıf diye 

düşünenlerin korkmasını gerektirecek bir durum yok denebilir. Özellikle yönetici olmayı hedefleyen 

kişilerin başvurması daha uygun olacaktır.  

Bu bölümde bilhassa sosyal politika, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, işsizlik gibi her 

daim toplumun gündeminde olan temel alanlara ait bilgi yüklemesi yapılmaktadır. Dolayısıyla 

http://www.onedayaof.com/Son_dakida_aof_duyurulari_haberleri_bilgi.asp?id=3


 

 

toplumla iç içe, günlük hayatımızdaki konularla uğraşıp bu alanda edinmiş olduğunuz bilgi ve 

becerileri kullanma fırsatı bulacağınız bir alan. Mezun olduğumda ne yaparım, çalıştığım işte iş 

tatmini olacak mı gibi sorularla kafanızı meşgul etmeniz gerekmeyen bir bölüm. Çünkü iş ve uğraş 

alanları oldukça geniş, size hemen bir B planı yapma imkanı sunan bir bölüm olduğundan herkes 

tercih edebilir. 

 

DERS GEÇME ZORLUĞU 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde de diğer bölümlerde olduğu gibi zor dersler 

vardır. Ancak düzenli çalışma ve okuduğunuz bölümden keyif alabilirseniz problem yaşamazsınız.  

Biliyorsunuz yeni yönetmelikle ders geçme zorlaştırıldı, Türkiye’nin en iyi ve rakipsiz 

www.onedayaof.com sitesi de tam destek arkanızda olacaktır. 

 

SINAV SORUMLULUK ÜNĠTELERĠ 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünde yer alan İstihdam ve İşsizlik(7), Gelir Dağılımı 

ve Yoksulluk(7), dersleri hariç diğer dersler 8 üniteden oluşmaktadır. Öğrenciler vizede ilk 4 

üniteden finalde ise 8 ünitenin tamamından sorumludurlar. Ancak vizede İstihdam ve İşsizlik ile 

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk derslerinde vizede ilk 3 finalde tüm ünitelerden sorumludurlar. 

 

OKURKEN NELER YAPARSAM MEZUN OLUNCA FAYDASINI GÖRÜRÜM? 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü öğrencisi için en önemli husus toplumsal olayları 

takip etmek, etki ve sonuçlarını izlemek, ayrıca bu alanda yazılan paylaşımları gözden geçirmektir. 

Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği, sosyal politika, sosyal güvenlik gibi konularının yanı sıra 

sendikacılık alanında aktif bir sorumluluk alınarak bu alanlarda düzenlenen konferans, seminer ve 

programlar yakından takip edilmelidir.   

Ayrıca İnsan Kaynakları Yönetimi sertifika programlarına katılım sağlanması özel sektörde iş 

bulmalarına yardımcı olacaktır.  

Bütün bunların yanı sıra Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR gibi kurumlar başta olmak üzere eğitim 

süresinde doğabilecek staj imkanları en iyi şekilde değerlendirilmelidir. 

 

STAJ VEYA UYGULAMA DERSĠ  

Herhangi bir staj veya uygulama dersi bulunmamaktadır. 

 

 

http://www.onedayaof.com/


 

 

 

MEZUNĠYET SONRASI 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrenciler, “Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Diploması” alırlar. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

Lisans Programı mezunları isterlerse yükseköğrenimlerine, yüksek lisans ve doktora olanaklarını 

değerlendirerek devam edebilirler. 

 

BÖLÜMÜN Ġġ ĠMKANLARI 

KPSS Atamaları 

2014 yılı KPSS B Grubu alımlarında 144 kişilik alım gerçekleştirilmiş ve 2015 yılının ilk 

yerleştirmesinde 176 alım yapılarak puan 86 seviyesine inmiştir. 

 

 

 

A Grubu ĠĢ Ġmkanları 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan öğrencilerin ilk 

düşünmeleri gereken A Grubu kadrolara yani Müfettişlik, Uzmanlık, Denetmenlik gibi kadrolara 

yönelmek olmalıdır. 

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu olmak üzere İŞKUR, Sanayi ve 

Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşları vb. 

kurumlarda da çalışma olanağı bulabilirler… 

2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1

Atama Sayısı 333 852 219 62 82 176

Puan 85,8 82,4 83,67 83,77 86,88 86
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Çalışma Ekonomisi Atama Sayıları ve Atama Puanları 



 

 

A Grubu mesleklerden özellikle İş Müfettişliği, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 

Müfettişliği, Sosyal Güvenlik Denetmenliği gibi kadrolar hem alım sayısının fazla olması hem de 

özlük haklarının diğer memurlara göre çok daha iyi olması sebebiyle atanma şansı yüksektir. Bu 

meslekler tabiri uygunsa Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programından mezun olan 

öğrenciler için biçilmiş kaftandır. 

 

Özelde ĠĢ Ġmkanları 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları kamuda olduğu gibi özel sektörde de geniş bir iş 

imkanına sahiptirler. Mevcut yasalar çerçevesinde belli bir sayının üzerinde işçi çalıştıran 

işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışma imkanı bulabileceklerdir.  Bunun yanı sıra 

Bankacılık ve finans alanlarında faaliyet gösteren işletmelerde de farklı pozisyonlarda 

çalışabilmektedir.  

Yabancı dili olan mezunların özelde daha şanslı olduğu söylemek yanlış olmayacaktır. Uluslar arası 

alanda faaliyet gösteren firmalarda da iş imkanı bulan mezunlar sendikacılık alanında da çalışma 

fırsatı bulabilirler…. 

 

 

 

onedayaof ekibi olarak tüm öğrencilerimize baĢarılar dileriz…. 

 


