T.C
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YARIYIL
Ders
Ders İçeriği

Ders
Ders içeriği

:

: ÇLŞ–101- Sosyal Psikoloji (3-0-3)
: Psikolojinin konusu, amaçları, başlıca psikolojik ekoller, motivasyon, algılama ve bilişsel süreçler, insan
davranışları, kişiliği ve dinamikleri. Sosyal psikoloji, bilimsel yönetmenin mantığı, sosyal etki ve uyma,
sosyal biliş
: ÇLŞ-103-Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi (2 0 2)
Dersimizde İnsanlık tarihinin ilkel topluluk döneminden uygar topluma ve günümüze uzanan sosyal
ve siyasal alandaki düşünce yapıları ve bunların yaşam biçimi, ekonomik,kültürel ve toplumsal
yaşama
yansımaları incelenmektedir. Bu bağlamda dünya tarihinin çeşitli evrelerinde ve
Mezopotamya, Anadolu, Eski Yunan, Roma ve Bizans gibi çeşitli medeniyet ve coğrafyalarında
siyasal düşünüş ve gelişmeler ile Yeniçağ batı toplumlarındaki ekonomik, toplumsal ve siyasal
gelişmeler ve düşünüşler incelenmektedir.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-105- Matematik I (2-0-2)
:Sayılar, Birinci Dereceden Denklemler, Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Oran ve Orantı, Polinomlar,
Kümeler, Sayma-Permütasyon-Kombinasyon, Basit Lineer Fonksiyonlar ve Doğru Denklemleri,Birinci
Dereceden Eşitsizliklerin Grafikleri, Lineer olmayan Fonksiyonlar (İkinci Dereceden Denklemler,
Parabol, Rasyonel Fonksiyonların Grafiği, Kuvvet Fonksiyonların Grafiği, Üstel Fonksiyonların
Grafiği, Logarit Fonksiyonların Grafiği, Özel Tanımlı Fonksiyonların Grafiği).

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-107- Muhasebe I (3-0-3)
: Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci,
Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin,
menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak
işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-109- Hukukun Temel Kavramları (3 0 3)
:Temel Bilgiler, Temel Kavramlar, Kişilik, Aile Miras, Eşya, Mülkiyet, Hukuksal Olaylar ve İşlemler
Sözleşmeler, Haklar, Özel Haklar, Sorumluluk, Yargı Yerleri, İnsan Hakları

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-111-Üniversite Kültürü (1 0 0)
:Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecinde bilgilenmeleri gereken temel konular
anlatılmaktadır.Önemli Kurallar, Yönetmelikler ve Üniversitenin öğrencilere tanıtılmasıdır.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-113-İktisada Giriş I (3 0 3)
Dersimizde aşağıdaki konular işlenmektedir. Genel Çerçeve, İktisadın Temel
Kavramları , Genel
Olarak İktisadi Düşünce Okulları, İktisatta Sayısal Yöntemler ve Grafik Okuma, Talep, Arz, Sınav,
Piyasa, Fiyat Oluşumu ve Devlet Müdahalesi,Tüketici Teorisi,
Üretici Teorisi ve Maliyetler, Mal
Piyasaları, Mikro İktisatın Temelleri, Makro İktisatın ,Temelleri Genel Tekrar .

Ders
Ders İçeriği

: ENF–1100 Temel Bilgi Teknolojileri I2-0-2)
:Bilgisayara Giriş, Temel kavramlar, Yazlım, Donanım, Sayı Sistemleri, Windows İşletim Sisteminin
temel kullanım özellikleri, masaüstü ve nesneleri, ayarları, klasör ve dosya tanımları, dosya ve klasör
oluşturma, dosya klasör kopyalama/taşıma, WordPad, Paint, temel internet kavramları, Sunu
programı. Kelime İşlemeci programı olarak Word, Dosya işlemleri, yazım sitilleri, dipnot, üst bilgi ve
alt bilgi, içindekiler tablosu oluşturma, Word art, biçimsel işlemler, matematiksel formüllerin yazımı,
tablo oluşturma,

Ders
Ders İçeriği

: YDİ-1001 İNGİLİZCE 1: (2 0 2)
: Verb “to be” Present, Prepositions, A/AN (Indefinite Articles), Plural Nouns, This-, hat/TheseThose, There is/There are, To Have/Have got- Has got, Countable/Uncountable Nouns, Possessive
forms of Nouns, Possessive Adjectives, Also,Too/Either, Possessive Pronouns, Many/Much, A lot
of/Lots of, How many/ How much, A few/A little, Some/Any, Can (Ability/Possibility),
Imperatives, The Present, Continuous Tense, Object Pronouns, The Simple Present Tense, Be
Going to, Must/Have to, Verb “to be” Past, The Simple Past Tense

İKİNCİ YARIYIL
:
Ders
: ÇLŞ-102- Sosyoloji (3 0 3)
Ders İçeriği
Sosyoloji Nedir?; Sosyolojinin Araştırma Teknik ve Yöntemleri; Sosyolojinin Tarihçesi; Kültür
Toplumsallaşma; Aile kurumu; Ekonomi kurumu; Eğitim kurumu; Din kurumu; Siyasal kurumlar;
Nüfus, Toplumsal gruplar; Toplumsal Tabakalaşma; Toplumsal Değişme; Kentleşme ve Kent
Sorunları; Endüstrileşme Süreci ve Sonuçları; Endüstriyel Toplumlar ve Karakteristikleri.
Ders

Ders İçeriği

: ÇLŞ-106-Matematik II (2 0 2)

Tümevarım, Toplam, Çarpım, Diziler, Limit ve Süreklilik, Türev, İntegral, Çok
Değişkenli Fonksiyonlar, Matrisler ve Determinantlar.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-108-Muhasebe II (3 0 3)
Derste, muhasebeleştirmeyi ilgilendiren değişiklikler (kesinleşen Türkiye Finansal Raporlama
Standartları-TFRS veya vergi mevzuatındaki değişiklikler gibi) doğrultusunda, Tek Düzen Muhasebe
Sistemine göre, ücret bordrosunun hazırlanması, duran varlıklara amortisman ayrılması, kısa vadeli
yabancı kaynaklar, uzun vadeli yabancı kaynaklar, özkaynaklar, gelir tablosu ve maliyet hesapları ele
alınacaktır. Bu kapsamda, teori-uygulama bütünlüğü içinde örnek olaylar yardımıyla ağırlıklı olarak
sözkonusu hesap sınıflarının dönem içi işleyişleri üzerinde durulacak, aynı zamanda amortisman gibi
bazı dönemsonu işlemlerine yer verilecektir. Ayrıca, bu bilgiler ışığında bir yıl boyunca bir işletmede
ortaya çıkabilecek mali olaylar sonucu mizan, gelir tablosu ve dönem sonu bilançosunun nasıl
hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-110- İşletme Bilimine Giriş (3 0 3)
Organizasyon ve yönetimle ilgili temel kavramlar, işletme fonksiyonlarının tanımı ve birbirleriyle olan
ilişkileri, İşletmelerin varlık nedenleri.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-114- İktisada Giriş II (3 0 3)
İktisat Biliminin Gelişimi ve Kapsamı, Piyasa Ekonomisi, Fiyat Mekanizması, Esneklikler, Devletin Fiyat
Kontrolü, Tüketici Davranışı Teorisi, Üretim ve Maliyetler, Tam Rekabet Piyasası, Monopol Piyasası,
Monopolcü Rekabet Piyasası, Oligopol Piyasası
Modern Makroekonomiye Genel Bir Bakış, Milli Gelir, Temel Makroekonomi Sorunları Ve Politika
Araçları, Gelir Ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi, Toplam Talep – Toplam Arz Modeli, Toplam
Harcamaların Gelir Düzeyini Belirlemesi: Toplam Gelir Toplam Harcama Modeli, Kamu Bütçesi Ve
Maliye Politikası, Para Ve Bankacılık, Para Teorisi Ve Politikası, Enflasyon, Uluslar Arası Ticaret,
Uluslar Arası Finans.

Ders
Ders İçeriği

: ENF-1200 Temel Bilgi Teknolojileri II (2 0 2)
Tablolama programı olarak Excel, hücre işlemleri ve aktif hücre, temel matematiksel ve trigonometrik
işlevler, istatistiksel işlevler, metinsel işlevler, mantıksal işlevler, çözücü. Excel veri tabanı işlemleri,
veri sıralama, veri süzme, özet tablolarla çalışma, grafik tipleri ve grafik çizdirme. Web Tasarimi ve
Html scrip diline giriş, Html Kodlari Html editörler ve kullanimi kisisel web sayfası tasrımı, blog
sayfasi olusturma ve güncelleme.

Ders
Ders İçeriği

: YDİ- 1002- İNGİLİZCE II 2 0 2)
The Past Continuous Tense, Adjectives and Adverbs, Comparisons, Superlatives, Comparatives
and Superlatives, The Present Perfect Tense (for/since-ever/never-just/already/yet), Reflexive
Pronouns, The Infinitive with “too” and “enough”, Direct-Indirect Objects, The Simple Future
Tense, May (Permission-Possibility),
Can/Could/Be Able to, Should/Ought to,
Some/Any/No/Every (Compound Forms), Both/Neither, Neither…nor, Nor….Neither,
Either…or, Used to, Be used to, So, Would, Would like to, The (Definite Article), Articles
(Revision)

ÜÇÜNCÜ YARIYIL
:
Ders
: ÇLŞ–201 Çalışma Ekonomisi I (3 0 3)
Ders İçeriği
Çalışma kavramı ve işçi sınıfının doğuşu, çalışma ekonomisinde temel kavramlar ve alternatif
yaklaşımlar, post-keynesyen iktisat, kurumcu iktisat, neo-klasik emek arzı ve talebi, ücret teorileri.
Ders

: ÇLŞ–203- Anayasa Hukuku (3 0 3)

Ders İçeriği

:Anayasa hukuku dersleri, anayasa hukukun genel esaslarına ayrılmaktadır. Bu derslerde sırasıyla,
devlet kavramı ve unsurları incelenmekte, daha sonra devletin temel kuruluşunu düzenleyen kurallar
bütünü olarak “Anayasa Hukuku” ele alınmaktadır. Bu konu içinde de katı ve yumuşak anayasalara yer
verilmekte ve daha sonra siyasal sistemlere geçilmektedir. Özellikle yasama ve yürütme organı
arasındaki ilişkiler yönünden başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, meclis hükümeti sistemi ve
parlamenter sistem üzerinde durulmaktadır. Yine siyasal sistemler içinde, demokratik devlet, totaliter
devlet ve otoriter devlet incelenmektedir.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–205- Mikro İktisat (3 0 3)
:Mikro ekonominin ilkeleri, arz ve talep analizi, farklı piyasalardaki )rekabetçi, tekel vs.) firma
davranışı esneklik kavaramı ve uygulamaları, üretim faktörleri (emek, sermaye vs.) piyasası.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–207- İstatistik (3 0 3)
:Verilerin düzenlenmesi; histogram ve frekans poligonu; merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama,
medyan, mod); dağılma ölçüleri (değişim aralığı, standart sapma, varyans, değişim katsayısı); normal
dağılım; aralık tahmini ve güven aralıkları; hipotez testleri (z testi, t testi, x2 testi); basit doğrusal
regresyon ve korelasyon; indeksler.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ- 209-Siyaset Bilimine Giriş (2 0 2)
Siyaset ve siyasetle ilgili temel kavramlar ve yanı sıra siyaset bilimi ile ilgili kavramları ve
yönleri
hakkında genel bilgi aktarımı, güncel siyasal olaylarla ile ilgili kavramlar arasında bağ kurulması
süreçleri

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-211-Örgüt Psikolojisi- (3 0 3)
: Örgütsel davranışın tanımı, karar nedir, karar süreci, örgütlerde gruplar ve grupsal farklılıklar, grup
ayrımı, gruplara katılma gerekçeleri, grup davranış modelleri,haberleşme, haberleşme süreci,
haberleşmeyi engelleyen başlıca faktörler, haberleşmede örgüt yapısı, liderlik,liderlik amacı, liderlik
gereksinimi, motivasyon, çatışma tanımı, çatışmanın kaynakları, çatışma yönetimi, kişilerarası
çatışmanın çözüm yaklaşımları, gruplar arası çatışma çözüm yaklaşımları.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-213-Emek Tarihi (2 0 2)
: Emek tarihi dersinde feodal

dönem, feodalizmden kapitalizme geçiş süreci ve
kapitalist dönem; iktisadi anlayış ve sınıfsal yapıdaki dönüşüm, söz konusu
dönüşümün çalışanlar açısından ortaya çıkardığı sonuçlar ve örgütlenme bağlamında
anlatılmaktadır.

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

:

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–202 Çalışma Ekonomisi II (3 0 3)
Çalışma kavramı ve işçi sınıfının doğuşu, çalışma ekonomisinde temel kavramlar ve alternatif
yaklaşımlar, post-keynesyen iktisat, kurumcu iktisat, neo-klasik emek arzı ve talebi, ücret teorileri.

Ders
Ders içeriği

ÇLŞ–204 Sosyal Politika (3 0 3)
Sosyal politikanın ulusal platformda uygulanma sürecindeki çalışmalar, önlemler, sözleşmeler ve
kurumlar

Ders
Ders içeriği

ÇLŞ-206- Makro İktisat (3 0 3)
İşsizlik, enflasyon, milli gelir muhasebesi, büyüme, tasarruflar, tüketim, yatırım, hükümet
harcamalarının ekonomiye etkisi, dış ticaret.

Ders

: ÇLŞ-208- Kamu Maliyesi (3 0 3)

Ders İçeriği

Kamu Maliyesi dersinde ilk olarak Özel Ekonomi ve Kamu Ekonomisi ile kamu kesiminde üretilen
mal ve hizmetlerin çeşitleri, özel kesim ile karşılaştırılması, kamu kesiminin ekonomideki
büyüklüğünü ve ekonomideki etkileri anlatılmakta; Maliyenin tanımı ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi
ve tarihî gelişimi ele alınmaktadır. Ders hakkındaki bu genel konular sonrasında, kamu hizmeti ve
kamu harcamaları ele alınmakta, kamusal mal ve hizmetler tanımlanmakta, kamu harcamalarının
çeşitleri ile günümüzdeki verimlilik ve etkinlikleri incelenmektedir. Daha sonra kamu gelirleri ve
çeşitleri ile kamu gelirleri içinde en önemlisini teşkil eden vergi(ler) “vergi teorisi” konusu altında
incelenmektedir. Vergi teorisinin temel esaslarının incelenmesinin sonrasında, Bütçe ve Bütçe
Hukuku incelenmekte; Yerel Yönetimler maliyesi, Devlet Borçları ve Maliye Politikasının
anlatımıyla konu anlatımları tamamlanmaktadır.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-210- İdare Hukuku (3 0 3)
:İdare hukukunun özelikleri ve kaynakları; idarenin kuruluşu; idari işlemlerin hukuki rejimi; idarenin
işleyişi; idarenin sorumluluğu; kamu görevlileri; kamu malları; idarenin denetlenmesi.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-212- Borçlar Hukuku (3 0 3)
:Borçlar Kanununun özellikleri, borçların kaynakları, genel işlem şartları, hukuki işlemden doğan
borçları, sözleşmelerde şekli, irade bozukluğu hallerini, alacağın temliki, borcun nakli, sözleşmenin
devri ve sözleşmeye katılma, borçların ifası, borçların ifa edilmemesi ve sonuçları, borcu sona erdiren
sebepler konuları incelenmektedir.

BEŞİNCİ YARIYIL

:

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-301- Türkiye Ekonomisi (3 0 3)
:Türkiye’nin coğrafi konumu, toprak ve nüfus yapısı, Dünya ekonomisi içindeki yeri ve önemi,
Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında ekonomik durum, II. Dünya Savaşı yılları ve sonrası
ekonomik durum, 1946-1960 Demokrat Parti Dönemi Türkiye ekonomisi, Planlı döneme geçiş ve plan
dönemlerinde Türkiye ekonomisi, yeni dünya ekonomik düzeni ve Türkiye, serbest piyasa ekonomisi
ve küreselleşme sürecinde Türkiye’nin yeri ve önemi, Türkiye ekonomisinin sektörel yapısı, Türkiye’de
kamu maliyesi ve politikaları uygulamaları, dış ticaret politikaları, yabancı sermaye ve dış borçlar,
enflasyon, kamu iktisadi teşebbüsleri, ve özelleştirme, işgücü piyasaları ve sosyal güvenlik politikaları,
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–303-Bireysel İş Hukuku I (3 0 3)
:Bireysel iş hukukunun konusu, nitelikleri, iş hukukunun doğuşu ve gelişimi, iş hukukunun temel
ilkeleri, kaynakları, işçi, işveren, işyeri, iş sözleşmesi gibi iş hukukunun temel kavramları, özellikle iş
sözleşmesinin kurulması, sona ermesi, işçinin ve işverenin yükümlülükleri, çalışma şartları, çalışma
süreleri, tatiller, ihbar ve kıdem tazminatı gibi konular ele alınır.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–305- Sendikacılık (3 0 3)
Sendikacılığın temel kavramları; sendikacılık-siyaset ilişkileri; Muhafazakâr-Reformcu Sendikacılık ve
Siyaset; Devrimci Enternasyonalist Sendikacılık ve Siyaset; Marksist-Leninist Sendikacılık ve Siyaset;
Türkiye’de Sendikacılık ve Siyaset. Sendikaların örgütlenmesi, amaçları, faaliyetleri ve etkileri

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–307- İnsan Kaynakları Yönetimi (3 0 3)
:İşletmelerde temel bir üretim ve hizmet kaynağı olarak insan kaynaklarının nasıl daha etkin ve verimli
çalıştırılabileceğinin yönetim ilkeleri, İşletmelere personel seçme, iş analizi, performans değerleme,
personel planlama, kariyer planlama ve geliştirme, personel yönetimi ve insan kaynakları yönetiminin
karşılaştırılması, insan ilişkilerinin önemi.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–309- Türk Sosyal Politika Tarihi (2 0 2)
:Osmanlı Devleti’nin son döneminden günümüze kadar ortaya çıkan sosyo-ekonomik gelişmelerin
tarihi ve dönemin genel bir eleştirisi; söz konusu zaman diliminin Osmanlı dönemi, Tek Parti dönemi
ve Çok Partili Dönem olarak üçe ayrılarak incelenmesi; bu dönemlerin siyasal ve ekonomik
tercihlerinin incelenmesi.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–311-Sosyal Bilimlerde Yöntem (2 0 2)
:Metodoloji ve metodolojik yaklaşımlar; bilimsel araştırma süreci; bilimsel bilgi toplama yolları,
bilimsel araştırma teknikleri; bilim tarihi; bilim felsefesi konularında genel bilgiler; kavram, yaklaşım,
varsayım, sayıtlı, paradigma kavramları; alan araştırmalarından anket ve görüşme teknikleri.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-313-Ticaret Hukuku (3 0 3)
:Ticari işletme ve bu kavrama bağlı olarak ticari iş ve ticari işe bağlanan sonuçlar; tacirin tanımı; ticaret
sicili; haksız rekabet ve rekabet hukuku; ticari defterler; marka ve coğrafi işaretler.

ALTINCI YARIYIL
:
Ders
: ÇLŞ–302-İş Sağlığı ve İş Güvenliği (2 0 2
Ders İçeriği
:İşyerinde işçilerin bedeni ve ruhi varlığına zarar vermesi muhtemel riskler ve bunları önleyici tedbirler;
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Ekonomik Yönü; Sosyal Cephesi; Hukuki Boyutu; Mevzuattan Doğan
Konu İle İlgili Yükümlülükler; Devletin Bu Konudaki Görevi ve Teşkilatlanması; İşverenin
Yükümlülüğü; İşyerinin Kurulması ve İşletmeye Açılması Usulü; Konunun Teknik Boyutu ve İşçi
Sağlığını Doğrudan ve Dolaylı Olarak Etkileyen Faktörler; Bu Konuda İhtiyaç Duyulan Personel ve
Bunun Temin Edilmesi.
Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–304- Toplu İş Hukuku (3 0 3)
:Toplu iş hukukunun konusu, sendikalar, toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları,
arabuluculuk, toplu hak uyuşmazlıkları grev ve lokavttır..

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–306 İstihdam ve İşsizlik (2 0 2)
: İş Piyasası ile İlgili Temel Kavramların Tanımlanması: İstihdam, İşsizlik, Eksik istihdam; Gelişmiş ve
Gelişmekte Olan Ülkelerde İstihdam ve İstihdam Sorunları: İstihdamın ve işsizliğin yapısı ve türleri,
İşsizliğin çözümünde geliştirilen istihdam politikaları; Türkiye’de İşgücü Piyasasının Analizi:
İstihdamın yapısı, Özellikleri ve istihdam sorunları, Türkiye’de işsizlik ve özellikleri.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-308- Türkiye’nin Toplumsal Yapısı (3 0 3)
: Toplumsal yapı, altyapı ve üstyapı, Cumhuriyet öncesi dönem, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş,
Cumhuriyet dönemi. Türkiye’nin toplumsal yapısı olarak toplumsal kurumlar ve kurumların tarihsel
gelişimi, geçmişten alınan toplumsal yapı mirasının Cumhuriyet’in yapısına etkileri.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-310- AB Sosyal Politikaları ve Türkiye (2 0 2)
: Avrupa bütünleşmesini ele alan teoriler, Avrupa Birliği'nin kurumları, Türkiye'nin AB’yle ilişkilerinin
tarihi, Türkiye’yle AB arasında oluşturulan kurumsal yapı, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda
Türkiye'nin başlıca politik ve ekonomik meseleleri, Avrupa Birliği’yle bütünleşme sürecinin endüstri
ilişkilerine olası etkileri.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-312-Para Banka (3 0 3)
: Finansal piyasalar ve bankaların analizi, merkez bankası, para ve diğer finanssal kıymetlerin arz ve
talebi, uluslararası finansal sistem, finansal kurumların ekonomideki rolü, ticari bankacılık.

Ders
Ders içeriği

: ÇLŞ–314- Çalışma Psikolojisi (3 0 3)
Çalışma Psikolojisinin Tarihsel Gelişim Süreci, Çalışma, İş, Çalışan Birey kavramları, Çalışma
hayatında bireyin; iş seçimi, çalışmaya başlaması ve uyum süreci, iş yerinde sosyalleşme, kariyer
gelişimi, motivasyon ve iş tatmini, iş etiği, iş yerinde yaşanılan bireysel ve çevresel kaynaklı sorunlar, iş
stresi, Çalışma alanına ilişkin; Personel Seçimi, Örgüt Kültürü, Örgüt İklimi, İş yerinde iletişim, iş
eğitimi ve Performans değerlendirmesi, ergonomi konularına yer verilmektedir

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-316-Vergi Hukuku (2 0 2)
Vergi hukukunun genel esasları; vergi hukukunun temel kavram ve ilkeleri; mükellef olma kavramı;
hak ve ödev kavramları: ; mükellefin beyan sorumluluğu; vergi ödeme ödevi ve diğer konular.

YEDİNCİ YARIYIL
:
Ders
: ÇLŞ–401 Endüstri İlişkileri Teorisi (2 0 2)
Ders İçeriği
: Endüstri İlişkilerinin Tanımı, Doğuşu ve Kapsamı; Endüstri İlişkilerine Yön Veren Temel Faktörler:
Ekonomik ve siyasi yapı, Teknoloji, Üretim sistemleri; İş Gücünün Yapısal Özelikleri; Endüstri
İlişkilerine Kuramsal Yaklaşımlar; Endüstri İlişkilerinin Tarafları ve İlişkileri: Toplu pazarlık, Toplu iş
uyuşmazlıkları ve sosyal uzlaşma; Türk Endüstri İlişkileri Sisteminin Günümüzdeki Yapısı ve
Özellikleri; Dünyada ve Türkiye’de Endüstri İlişkilerinin Geleceği, Başlıca Sorunları ve Gelişme
Trendleri: Endüstri ilişkilerinin bireyselleşmesi, Küreselleşme, İnsan kaynakları yönetimi ve çokuluslu
şirketlerin endüstri ilişkilerine etkisi.
Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-403 Çalışma Sosyolojisi (3 0 3)
:Çalışma Sosyolojisi Nedir?; Endüstrileşmenin Çıkışı; Endüstrileşmeye Çağdaş Yaklaşımlar; Benzeşim
Teorileri; Endüstrileşme ve Aile; Tarım, Endüstri ve Bilgi Toplumlarının Temel Özellikleri; İşletme
Yönetimi İle İlgili Son Gelişmeler ve Çalışanlar Açısından Anlamı; Örgütsel Toplumsallaşma; Örgüt
Kültürü Nedir? Kadının Çalışma Yaşamındaki Yeri; Esnek İşletme Modeli; Örgütler ve Bürokrasi;
Teknoloji ve Çevre Sorunları; İşsizlik ve Sosyal Sonuçları.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-405 Türk Vergi Sistemi (3 0 3)
Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi, diğer ülkelerde uygulanan vergi sistemleri,türk vergi sistemi
içinde yer alan vergilerin sınıflandırılması, gelir vergisi içinde ticari kazançlar, zirai kazançlar menkul
sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı, ücretler; diğer kazanç ve iratlar ve serbest meslek kazançları;
vergi matrahlarının hesaplanmasında kanunen kabul edilen ve edilmeyen giderler, indirimler,
muafiyetler, istisnalar ve tevkifatlar, gelir vergisi kanununun yorumlanması, gelir vergisi sisteminin
aksaklıkları ve çözüm önerileri.

Ers
Ders İçeriği

: ÇLŞ–407- Sosyal Güvenlik Teorisi (2 0 2)
Sosyal güvenlik kavramı/ tanımı ve sosyal politika içindeki yeri, geleneksel sosyal güvenlik
müesseseleri, modern ve tamamlayıcı sosyal güvenlik müesseseleri, sosyal güvenliğin kapsamı (kişi ve
sigorta kolları itibariyle kapsam), sosyal riskler ve çeşitleri, sosyal güvenliğin finansmanı (tahsis edilen
kaynakların seviyesi, gelir kaynakları), sosyal güvenlik fonlarının değerlendirilmesi, sosyal güvenliğin
iktisadi etkileri, sosyal güvenlik ivazları, sosyal güvenlik ivazlarının özellikleri, sanayi toplumu sosyal
güvenlik sistemlerinin gelişimi ve bugünkü durumu, sosyal güvenlik sistemlerinde meydana gelen
değişim ihtiyacı, sosyal güvenlikle ilgili uluslararası anlaşmalar, sosyal güvenlikte yeniden yapılanma
yönündeki gelişmeler.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–409- Ücret Teorileri ve Politikaları (2 0 2)
Ücret Kavramı ve Ücretin Önemi; Fonksiyonları; Ücret Politikası Üzerindeki Tesirler Açısından Ücret
Teorileri; Ücreti Tayin Eden Faktörler; Ücret Tespitinde Ekonomik Kriterler; Ücret Politikası ve Ücret
Politikasının İktisat Politikası İçindeki Yeri; Prodüktiviteye Dayanan Ücret Politikası.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-411 Mesleki İngilizce (2 0 2)
:Öğrencilerden her hafta seçilmiş kelimeleri çalışmaları istenir. Ders haftası cümle içinde kelimelerin
anlamları ve kullanışları öğretilir. Dersin ilerleyen aşamalarında ekonomi ve çalışma ekonomisiyle ilgili
terimler cümle ve pasaj içinde gösterilerek öğrencinin kullanması sağlanır. Ders sorumlusu gerek
gördüğünde programlarla uyumlu İngilizce akademik metinleri de çalıştırabilir.

:

SEKİZİNCİ YARIYIL

:

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–402- Sosyal Güvenlik Hukuku (3 0 3)
:Türk Sosyal Güvenlik Yönetiminin Tarihi Gelişimi; Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Organizasyonu ve
Yönetimi; İdari Bakımdan Türk Sosyal Güvenlik Sistemi (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur, Emekli Sandığı); Türk Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Sistemi;
Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları; Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformuyla İlgili Tartışmalar.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-404 Gelir ve Servet Dağılımı (2 0 2)
:Gelir dağılımıyla ilgili temel kavramlar; ekonomi yönetimi ve gelirler politikası; gelir dağılımının
analitik çerçevesi; enflasyon; enflasyon-işsizlik ve ücretler; gelirler politikasının teorik çerçevesi;
gelirler politikası uygulaması; gelirler politikasının araçları; gelirler politikasının eleştirisi; Türkiye’de
gelir dağılımı; gelirler politikası ve gelişmekte olan ülkeler.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–406 Uygulamalı İş Hukuku (3 0 3)
:Toplu İş Hukukunun Temel Esasları; sendikalar, toplu iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmelerinin sona
ermesi, toplu iş hukuku uyuşmazlıklarının çözümü, grev ve lokavt konuları hakkında teorik bilgi; somut
olaylarla Yargıtay kararlarının ele alınıp incelenmesi; uygulamaya yönelik toplu iş hukukunun güncel
sorunları ve bunların çözümüne yönelik öneriler.

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ–408 Uluslararası Sosyal Politika (2 0 2)
:Uluslararası sosyal politikanın tarihsel gelişimi ve öncüleri; uluslararası sosyal politikanın amaçları;
uluslararası sosyal politikanın oluşumunda rol oynayan örgütler (ILO, BM, Avrupa Konseyi, AB, bazı
işçi ve işveren örgütleri).

Ders
Ders İçeriği

: ÇLŞ-410-İktisadi Düşünceler Tarihi (2 0 2)
: İktisat bilimin ortaya çıkışı, iktisat teorileri ve bu teoriye katkıda bulunan iktisatçıların düşünceleri,
iktisadın bilinen beş bin yıllık tarihi içinde iktisadi düşüncelerin zaman ve mekân içindeki oluşumu ve
değişimi.

Ders
Ders içeriği

: ÇLŞ-412-İş Etiği (2 0 2)
Etik (ahlak) ve yaklaşımlar, genel kavramlar; geleneksel kuramların çağdaş işletme kararlarına
uygulanması; etik değerler, dini değerler, ile işletme değerleri arasındaki ilişkiler; iş ahlakı ve işletmenin
sosyal sorumlulukları iş ahlakının işletme stratejisi, işletme fonksiyonları ve rekabet açısından
değerlendirilmesi; ahlak ve çevre bilinci; küresel işletmelerde ahlak ve etik.

