
SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI  

 

Dersler 

1.YARIYIL DERS PLANI  

 

SGK111   Genel İktisat      (3+0 3 AKTS 3) 

Temel tanım ve kavramlar, talep teorisi, arz teorisi, piyasa dengesi, tüketici davranışları teorisi, üretim teorisi, 

maliyet teorisi, piyasalar ve tam rekabet piyasası, eksik rekabet piyasaları, milli gelir kavramları, istihdam, işsizlik 

ve enflasyon, toplam talep- toplam arz analizi, para teorisi ve politikası.  

 

SGK101   Sosyal Güvenlik Teorisi     (2+0 2 AKTS 4) 

Sosyal güvenliğin tanımı ve özellikleri, geleneksel dönem ve günümüz sosyal güvenlik sistemleri, sosyal sigortalar 

ve kamu sosyal güvenlik harcamaları, sosyal güvenliğin kapsamı, sosyal sigorta kolları ve özellikleri, sosyal 

güvenliğin finansmanı: gelir, sosyal güvenliğin finansmanı: iktisadi ve mali etkiler, sosyal sigortalar, kamu sosyal 

güvenlik harcamaları. 

 

 

SGK103   Sosyal Politika 1     (3+0 3 AKTS 3)  

Sosyal politikanın temel amacı, kapsamı ve hedef kitlesi, doğuşu ve gelişimi, dünyadaki tarihsek gelişimi, 

Türkiye’deki tarihsel gelişimi, sosyal politikanın ulusal araçları, sosyal politikanın uluslararası araçları, yoksulluk 

kavramı ve yoksulluğun başlıca nedenleri, yoksullukla mücadelede başlıca güncel yaklaşım ve politikalar, istihdam 

ve işsizlik, Türkiye’de işgücü piyasası ve istihdamın yapısı, ücret kavramı ve ücret sistemleri. 

 

 

SGK105   Genel Hukuk Bilgisi       (2+0 2   AKTS 3) 

Hukuk kuralları, hukukun kaynakları, hukukta temel kavramlar, hukuki olaylar ve hukuki gelişmeler, hukukta 

dürüstlük kural ve kavramı, hukukta ispat kavramı, hukukta yargı kavramı, hukukta idare kavramı, hukukta suç ve 

ceza kavramı, hukukta kişi (şahıs) kavramı, hukukta borç kavramı. 

 

 

SGK107   Davranış Bilimleri      (2+0 2                   AKTS      2) 

Temel kavramlar, davranış bilimlerinde araştırma yöntemleri, öğrenme, güdülenme, kişilik, algılama, tutumlar, 

gruplar, önderlik, güç yönetimi, çatışma.  

 

 

SGK109   Genel İşletme        (4+0     4                    AKTS    4) 

İşletme kavramı, işletmeciliğin kritik öğeleri ve işletmecilikte ağırlıklı kavramlar, işletmecilik uğraşısının kronolojik 

trendi ve diğer disiplinlerle bağlantısı, işletmenin amaçları ve kişileri işletme kurmaya yönlendiren motivler, 

işletmeciliğin tüm eylemlerinde geçerli olan rasyonelleştirme ilkeleri, işletmecilikte başlangıç faaliyetleri ve kuruluş 

şekilleri, işletmelerin sınıflandırılması ve işletmeler arası işbirliği şekilleri ve yönleri, işletmelerde genel işlev olarak 

yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, muhasebe ve finansman yönetimi, insan kaynakları. 



 

 

RKUL101  Üniversite Kültürü      (0+2    1   AKTS 1) 

Her dönem, üniversitedeki akademik birimler, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin önerilerinden oluşan bir 

program çerçevesinde 14 hafta boyunca gerçekleştirilecek seminer, konferans, panel, çalıştay ve söyleyişiler içerir. 

 

 

ATA101   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I    (2+0     2    AKTS  3) 

Temel kavramlar tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı 

Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, I. Dünya, Trablusgarp ve Balkan 

Savaşları, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in Samsun’a Çıkışı ve 

Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, TBMM’nin Kuruluşu ve İç 

İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. II. İnönü, Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Meydan 

Muharebeleri ile Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın 

Kaldırılması 

 

TURK101  Türk Dili I      (2+0 2 AKTS 3)  

Dil nedir, dünya dilleri, Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, temel yazım ve noktalama 

kurallarının doğru kullanımı, anlatım bozuklukları, dil yanlışları ile uygulamalar 

 

 

INGU101  İngilizce-I      (3+0      3         AKTS       3) 

Bu ders İngilizce'ye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı 

öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, okuma ve yazma becerileri 

edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve 

metinler kullanarak temel dil bilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç 

seviyesinden orta-başlangıç düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.  

 

 

2. YARIYIL DERS PLANI  

 

 

SGK102   Genel Muhasebe     (2+0                   2      AKTS           3) 

İşletme ve muhasebe ile ilgili temel bilgiler, muhasebenin bölümleri, mali tablolar, muhasebe dönemi, muhasebe 

hesabı ile ilgili temel bilgiler, kullanılan hesaplara göre ticari mal kayıt yöntemleri, senet hesapları, bono, çek, poliçe, 

menkul kıymetler, mali duran varlıklar, maddi duran varlıklar, amortisman ve amortisman hesaplama yöntemleri, 

maddi olmayan duran varlıklar, yenileme fonu, temel mali tabloların düzenleme ilkeleri. 

 

 

SGK104   Sosyal Politika II     (3+0               3    AKTS         3) 

Sosyal dışlanma, ayrımcılık, eski hükümlülere yönelik sosyal politikalar, engellilere yönelik sosyal politikalar, 

kadınlara yönelik sosyal politikalar, göçmenlere yönelik sosyal politikalar, çocuklara yönelik sosyal politikalar, 

gençlere yönelik sosyal politikalar, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, çevre politikaları, güncel sosyal politika 

gelişmeleri. 



 

SGK106   Sosyal Hizmet ve Bakım  (4+0 4 AKTS 4) 

Bu dersin kapsamında,  Oral Diagnoz ve Radyoloji, Diş Hastalıkları ve Tedavisi, Ortodonti, Protetik Diş Tedavisi, 

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi kliniklerinde tanı ve tedavi amaçlı uygulanan yöntemler hakkında bilgiler 

verilmektedir. Bunun yanında İdari işler, yönetime katılma. Hastaların tedavi ve mali kayıtları, randevular, 

haberleşmeler-yazışmalar. Ücretler, faturalar.  

 

 

RKUL102  Üniversite Kültürü     (0+2 1 AKTS 1) 

Her dönem, üniversitedeki akademik birimler, öğrenci konseyi ve öğrenci kulüplerinin önerilerinden oluşan bir 

program çerçevesinde 14 hafta boyunca gerçekleştirilecek seminer, konferans, panel, çalıştay ve söyleyişiler içerir. 

 

 

RPSI209  Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri   (ÜZSEÇ)    (2+0     2      AKTS 3) 

Pozitif psikolojinin tanımı, temel kavramları, teorik temelleri ve uygulamaları, duygusal deneyim ve davranışın beyin 

davranış sistemlerini incelemek, kendini ve başkalarını tanıma, psikososyal yaşam becerileri ve sorun çözme 

becerileri, motivasyon ve planlama, öfke, saldırganlık, şiddet, ilişki yönetimi, sağlıklı karar verme, sebatkarlık ve 

uzlaşmacılık. 

 

 

ATA102   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   (2+0 2 AKTS 3) 

Siyasi İnkılaplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması Anayasal Hareketler Çok Partili 

Hayata Geçiş Denemeleri Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar ve Yeni Hukuk Düzeni Eğitim ve Kültür Alanında 

Yapılan İnkılaplar,  Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar, Atatürk Dönemi Türk Dış 

Politikası (1923-1938), Atatürk İlkeleri Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, 

İnkılapçılık, Bütünleyici İlkeler, Atatürk Sonrası Türkiye (İç ve Dış Siyasi Gelişmeler)  

 

 

TURK102  Türk Dili II      (2+0 2 AKTS 3) 

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, 

terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir 

gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma 

ve tartışma  

 

 

INGU102  İngilizce-II      (2+0          2     AKTS         3) 

Belirteçler; Önhal Edatlar: Yer, Zaman, Hareket; Tekil ve Çoğul İsimler: Sayılabilir ve sayılamayan isimler; 

Zamanlar: Geniş zaman, Şimdiki zaman, Geçmiş zaman yapıları; Kipler: Will, Should, Shouldn't, Must, Mustn't, 

Can; Karşılaştırmalı Yapılar; Adıllar: Kişi adılları, İyelik adılları; Sıfatlar; Olumlu Cümle, Olumsuz cümle ve soru 

cümleleri; Bağlaçlar: Ve, Fakat, -ken, Çünkü.  

 

 

SGK999   Yaz Stajı      (0+20 işgünü    0 AKTS 9) 

Öğrencilerin mesleki  uygulamalarını gerçekleştirecekleri 20 işgününü kapsar 
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SGK201   Sosyal Güvenlik Hukuku     (3+0     3      AKTS       5) 

Sosyal haklar, sosyal riskler, sosyal güvenlik ve tarihsel gelişimi, sosyal güvenliğin ilke ve boyutları, finansmanı, 

uluslararası ve ulusal kaynakları, genel olarak Türk sosyal güvenlik sistemi, Türk sosyal güvenlik sisteminde primli 

ve primsiz rejim, sosyal sigortaların kişiler ve yer bakımından uygulama alanı, Türk sosyal güvenlik sisteminde 

sosyal sigortaların idari yönetimi, finansmanı, Türk sosyal güvenlik sisteminde kısa ve uzun vadeli sigorta dalları 

ayrımı ve türleri, işsizlik sigortası, ücret garanti fonu, özel sigorta ile ilgili düzenlemeler, sosyal yardım ve hizmetler.  

 

 

SGK203   İş Hukuku       (3+0 3 AKTS 5) 

İş hukukunda temel kavramlar, temel ilkeler, işin düzenlenmesi, iş sözleşmesinden doğan borçlar, iş sözleşmesinin 

sona ermesi ve sonuçları, iş güvencesi, iş sağlığı ve güvenliği, iş hukukunda güvenceli esneklik yaklaşımları, iş 

yargısı. 

 

 

SGK213   Örgütsel Davranış     (2+0  2  AKTS 3) 

Örgütsel davranışın tanımı, alanı ve tarihçesi, yönetsel ve örgütsel psikolojinin temelini oluşturan yönetim ve örgüt 

kuramları, klasik yönetim ve örgüt yaklaşımı, davranışsal (neo-klasik) yönetim ve örgüt yaklaşımı, modern yönetim 

ve örgüt yaklaşımı, modern sonrası yönetim ve örgüt yaklaşımı, örgüt içerisinde birey, algılama ve atfetme süreçleri 

ve örgütsel davranışa etkileri, değerler, tutumlar ve örgütsel davranışa etkileri, kişilik, beceri ve yetenekler ve 

örgütsel davranışa etkileri, duygular ve duygusal zekanın örgütsel davranışa etkileri, öğrenme ve öğrenmenin 

örgütsel davranışa etkisi, yaratıcılık ve yaratıcılığın örgütsel davranışa etkisi. 

 

 

SGK205                  İşletmelerde Sosyal Güvenlik Uygulamaları     (3+2   4  AKTS      5) 

Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliği oluşturan riskler, primli rejim, primsiz rejim, sosyal güvenliğin finansal 

yapısı, sosyal güvenliğin finansal prensipleri, sosyal güvenliğin örgütsel yapısı, sosyal güvenliğin anayasadaki yeri, 

Türk sosyal güvenlik sisteminin incelenmesi, güncel sorunlar ve tartışmalar. 

 

 

MET101   Meslek Etiği                          (2+0   2  AKTS 2) 

Etik ve ahlâk kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği kavramı, mesleki 

yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek, sosyal sorumluluk kavramı. 

 

 

SGK211   Türkiye’nin Toplumsal Yapısı          (2+0    2          AKTS    3) 

Toplumsal yapıyı açıklayan kavram ve kuramlar, toplumsal kurumlar, Türkiye’de kadın ve aile kurumu, Türkiye’de 

demografik değişim, Türkiye’de eğitim, Türkiye’de dini yaşam, Türkiye’de siyasi hayat ve kurumlar, Türkiye’de 

sağlık, Türkiye’de toplumsal eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal adalet, Türkiye’de etnik gruplar, Türkiye’nin ekonomik 

yapısı, Türkiye ekonomisinin uygulama ve koşulları, Türkiye’de çalışma hayatı ve gelişme. 

 

 

 

 



SGK207   Kamu Yönetimi            (2+0      2          AKTS    4) 

Kamu yönetiminin niteliği, kamu yönetimine yakın bilim dalları, kamu yönetimi düşüncesinin gelişimi, merkezden 

yönetim, yerinden yönetim, Türk kamu yönetiminin temel özellikleri, merkezi yönetimin başkent örgütü, merkezi 

yönetimin taşra örgütü, yerel yönetimlerin önemi, yönetimler arası hizmet bölüşümü, il özel idaresi, belediyeler, 

merkezi yönetim-yerel yönetim ilişkilerine bakış, yerel yönetimlerin gelişimi, hizmet yerinden yönetim kuruluşları, 

kamu sektöründe insan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi, kamu yönetiminde etik ve açıklık. 

 

 

SGK209   İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği    (2+0  2  AKTS     3) 

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, önemi ve amacı, iş güvenliği ve toplam çalışma alanı, iş kazaları ve meslek 

hastalıkları, kazaların ölçümlenmesi, kaza sıklık ve ağırlık oranlarının kullanılması, kazanın temel nedenleri, iş 

güvenliğinin temel prensipleri, iş güvenliğinin iktisadi yönü, iş güvenliğinin üretime ve verimliliğe etkisi, salt tehlike 

ve tehlikeye girme, kazalardan korunma tekniği, koruma etkinlik oranı, kaza istatistiği, tehlike (kaza) araştırması, iş 

güvenliği psikolojisi, ikna ve teşvik yöntemleri, iş güvenliği organizasyonu, işyerinde iş güvenliği görevlileri, iş kazası 

soruşturması, iş kazalarının bildirimi ve sorumluluk, iş kazaları ve meslek hastalıkları davaları, ceza davası, tazminat 

davası, bilirkişi raporları. 
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SGK202   Dünyada Sosyal Güvenlik Uygulamaları      (3+0      3       AKTS    5) 

Sosyal güvenlik kavramı ve sosyal güvenliğin tarihi, sosyal güvenlik teknikleri, sosyal güvenliğin finansmanı, refah 

devleti modelleri ve sosyal güvenlik, dünyada ve Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları, sosyal güvenlik ve 

sağlık sistemleri, malullük sigortası, geride kalanların sosyal güvenliği, emeklilik sistemleri ve reformları, uzun 

dönem bakım güvence sistemleri, işsizlik sigortası, çocuklar ve sosyal güvenlik. 

 

 

SGK204   İnsan Kaynakları Yönetimi        (2+2        3       AKTS   4) 

İnsan kaynakları yönetimine tarihsel bakış, insan kaynakları yönetiminin stratejik önemi, iş analizi, iş tanımı, iş 

gerekleri, insan kaynakları planlaması, işgören bulunması, seçimi ve işe yerleştirilmesi, insan kaynakları yönetimi 

eğitimi ve geliştirilmesi, performans değerleme ve iş değerleme, ücret yönetimi, iş güvenliği ve sağlık, insan 

kaynakları yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeler, işçi-işveren ilişkileri, uluslararası insan kaynakları yönetimi. 

 

 

SGK206   Araştırma ve Rapor Yazma Teknikleri     (2+2        3         AKTS 5) 

Araştırma yapma metodu, rapor hazırlama teknikleri, araştırmanın formata uyarlanması, sunum ve rapor 

hazırlanması, sunum teknikleri ve örnekleri. 

 

 

SGK208   Türk Vergi Sistemi       (2+0   2        AKTS  3) 

Devletin gelir kaynakları ve vergiler, vergi hukuku ve Türk vergi sistemi, vergi mükellefiyetine ilişkin başlıca 

kavramlar, vergi alacağının belirlenmesi, vergi suç ve cezaları, karşılaştırmalı Türk vergi sistemi, gelir vergisi, 

kurumlar vergisi, katma değer vergisi, dış ticaretten alınan vergiler, yararlanma vergileri. 

 



SGK210   Sosyal Güvenlik Kurumu ve E-Devlet     (2+0   2     AKTS    4) 

E-devlet kavramı, tanımı ve kapsamı, devlet iş süreçlerinin siber ortama taşınma kriterleri, e-devlet sürecinin 

avantajları ve ülkelere etkileri, e-devlet projelerinde başarılı olmak için dikkat edilmesi gereken hususlar, gelecekte 

uygulanacak e-devlet projeleri, Türkiye’de başarılı e-devlet projeleri. 

 

 

SGK212   Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları      (2+0      2     AKTS     4) 

Sosyal güvenlik sistemleri hakkında genel bilgiler ve değerlendirmeler, sosyal güvenliğin finansman yöntemleri 

hakkında genel değerlendirmeler, sosyal güvenlik finansmanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, kısa ve uzun 

vadeli sigorta türleri, sosyal güvenliğin finansmanında gelir kaynakları, sosyal yardımlar, devletçe bakılma ve sosyal 

yardımın finansmanı, sosyal güvenlik uygulamalarının maliyeti, sosyal politika alanındaki farklı alternatifler ve 

bunların sosyal güvenlik sistemlerine etkileri, sosyal devlet uygulamalarındaki değişimlerin sosyal güvenlik 

sistemlerine etkileri, dünyadaki güncel gelişmeler ve sosyal güvenlik sistemlerinde yaşanan değişimlerin topluma 

etkisi.  

 

 

SGK214   Sigortacılık        (2+0       2    AKTS    4) 

Genel sigortacılık tanımları, tam rekabet piyasası ve sağlık hizmetleri, asimetrik bilgi, ahlaki risk, ters seçim, asil- 

vekil sorunlarının sağlık sigortacılığı piyasalarında gerçekleşmesi, kamu malları ve sosyal güvenlik sigortaları, 

sigortacılıkta yüklenme, sigorta poliçesi, sigortacılıkta ana prensipler, risk hesaplama yöntemleri. 

 

 


