
SOSYAL GÜVENLİK PROGRAMI  
DERSLER 
1.YARIYIL DERS PLANI  
 
SGK111   GENEL İKTİSAT      (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 GÜVENLİK TEORİSİ    (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. 
 
SGK115   SOSYAL POLİTİKA I      (3+0 3 AKTS 3) 
Sosyal politikanın temel amacı, kapsamı ve hedef kitlesi, doğuşu ve gelişimi, 
dünyadaki tarihsel 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. 
 
HUK101   GENEL HUKUK      (2+0 2 AKTS 3) 
Hukukun Kaynakları, Hukukun dalları, kamu hukuku özel hukuk ayrımı, özel hukukun 
dalları, Özel hukukun dalları, Yargı düzeni ve yargı kolları, Dava türleri, Hukuki olaylar, 
fiiller ve işlemler, Hak kavramı, kamu hakları, özel haklar, Hakların korunması, Yaptırım 
kavramı, Kişilik kavramı, gerçek kişiler, tüzel kişiler, Sorumluluk kavramı, Borç 
kavramı,  Mülkiyet kavramı. 
 
SGK107   DAVRANIŞ BİLİMLERİ     (2+0 2 AKTS 2) 
Temel kavramlar, davranış bilimlerinde araştırma yöntemleri, öğrenme, güdülenme, 
kişilik, algılama, tutumlar, gruplar, önderlik, güç yönetimi, çatışma, karar verme, kültür, 
sosyal davranış ve örgütler. 
 
SGK117   ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ TARİHİ    (2+0 2 AKTS 3) 
Çalışma ilişkileri tarihine giriş ve temel kavramlar, Çalışma ilişkileri -endüstri ilişkileri 
ayrımı ve bağlantılı diğer bilim dalları, Sanayi Devrimi ve Ücretli Çalışma İlişkisinin 
Yaygınlaşması, Bireysel Çalışma İlişkilerinde Devletin Müdahalesi, Toplu Çalışma 
İlişkilerinin Kurumsallaşması ve Sendikalar, 1945-1970'lerin Sonu: Kapitalizmin Altın 
Çağı,  1980’lerden Günümüze Çalışma İlişkileri, Küreselleşme Döneminde Çalışma 
İlişkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri, Türkiye’de Tek Parti Döneminde 
Çalışma İlişkileri (1920-1946), Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri (1946-
1960), Türkiye’de Çalışma İlişkilerinde Kurumsallaşma (1960-1980), Çalışma 
İlişkilerinde Esneklik ve Kuralsızlaşma (1980-günümüze kadar) 
 
 
 



RKUL101   ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ I    (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 İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 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 
 
INGU101   İNGİLİZCE I       (2+0 2 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. 
 
TURK101   TÜRK DİLİ 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 
 
2.YARIYIL DERS PLANI 
 
SGK110   GENEL MUHASEBE     (2+0 2 AKTS 2) 
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 ilkeler 
 
SGK112   SOSYAL POLİTİKA II     (3+0 3 AKTS 5) 
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. 
 
 
 
 



SGK114                SOSYAL HİZMETE GİRİŞ   (2+0 2 AKTS 3) 
Sosyal hizmeti ortaya çıkartan nedenler; sanayi devrimi, aydınlanma dönemi ve sosyal 
politika, sosyal hizmetin gelişimi, Sosyal hizmetin bilim ve meslek olarak tarihsel 
gelişimi, Temel Kavramlar: Sosyal Refah, Sosyal Politika, Demokrasi, İnsan Hakları, 
Sosyal Adalet, Sivil Toplum, Sosyal Hizmet uzmanı kimdir? Bakım hizmetleri ile ilgili 
genel açıklamalar,  Sosyal hizmetin antropoloji, sosyoloji, psikoloji, felsefe ve ekonomi 
bilimiyle ilişkisi, Sosyal Hizmetin bilgi, değer ve beceri temeli, Sosyal Hizmet Uygulama 
Düzeyleri; Bireylerle, Ailelerle, Toplumla çalışma müdahaleleri, Genelci Sosyal hizmet 
müdahalesi ve uygulamalarda sıklıkla kullanılan yaklaşımlar, Sosyal Hizmet 
Mesleğinin Kuramları ve Çalışma Alanları, Engellilere, çocuklara ve yaşlılara yönelik 
bakım hizmetleri ve modelleri 
 
SKI111   GENEL İŞLETME      (2+0 2 AKTS 3) 
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 
 
SGK116   İŞ HUKUKU       (2+0 2 AKTS 3) 
İş Hukukunun konusu, doğuşu ve gelişimi, İş Hukuku’nun Temel Kavramları, 4857 
Sayılı İş Kanunu’nun Kapsamı, İş Sözleşmesinin Yapılması, İşçi ve İşverenin İş 
Sözleşmesinden Doğan Borçları, İş sağlığı ve güvenliği, İş sözleşmesinin sona ermesi, 
Çalışma süreleri, Ücretli izin, Yıllık izin, Örnek olaylar ve çözümleri. 
 
RPSI209   POZİTİF PSİKOLOJİ VE İLETİŞİM BECERİLERİ (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. 
 
RKUL102   ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ II        (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. 
 
ATA102   ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 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) 
 
 
 



INGU102   İNGİLİZCE 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. 
 
TURK102   TÜRK DİLİ 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 
 
3.YARIYIL DERS PLANI 
 
SGK217   SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU    (2+0 2 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. 
 
MET101   MESLEK ETİĞİ      (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. 
 
SHZ232   TÜRKİYE’NİN TOPLUMSAL YAPISI   (2+0 2 AKTS 4) 
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. 
 
SGK219   KAMU YÖNETİMİ      (2+0 2 AKTS 5) 
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. 
 
 
 
 



SGK221   ÇALIŞMA EKONOMİSİ     (2+0 2 AKTS 5) 
Çalışma Ekonomisine giriş, Neo-Klasik İşgücü Arzı, Kayıtsızlık Eğrileri, Bütçe Kısıtı, 

Çalışma Ekonomisi Teorileri, Sendikaların Ekonomik Etkileri, Toplu Pazarlık Modelleri, 

Toplu Pazarlık Modelleri, İşgücü Piyasasında Ayrımcılık- Beşeri Sermaye Teorisi, 

İşgücü Piyasasında Ayrımcılık, İşgücü Hareketliliği, İşgücü Hareketliliği, İşgücü 

Hareketliliği, Dünya’da ve Türkiye’de İşgücü Piyasalarının Tartışmalı Analizi 

 

SGK999   YAZ STAJI                                 (2+20 İŞGÜNÜ 0 AKTS 9) 
Öğrencilerin mesleki uygulamalarını gerçekleştirecekleri 20 işgününü kapsar. 
 
4.YARIYIL DERS PLANI 
 
SGK216   İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ      (2+2 3 AKTS 6) 
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. 
 
SGK218   TÜRK VERGİ SİSTEMİ         (2+0 2 AKTS 5) 
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. 
 
SGK220   BİLİŞİM VE TEKNOLOJİ HUKUKU                     (2+0 2 AKTS 4) 
İnternet hukuku, İnternet Ağları, E-Devlet Kavramı ve Uygulamaları, Kişisel Verilerin 
Korunması, Kişisel Verilerin Korunmasında Yaptırımlar, E-Uygulamalar, Bilişim 
Suçları, BlockChain Kavramı, Yapay Zeka, Robotik Zeka 
 
SGK220   SOSYAL GÜVENLİĞİN GÜNCEL SORUNLARI (2+0 2 AKTS 5) 
Türkiye’de ve dünyada sosyal güvenliğin temel güncel sorunları, Küreselleşmenin 
sosyal güvenliğe etkileri, Neoliberalizm ve özelleştirme uygulamalarının sosyal 
güvenliğe etkileri, Türkiye’de ve dünyada kayıt dışı istihdam sorunu – Kayıt dışı 
istihdamın olumlu ve olumsuz etkileri, Sosyal güvenliğin finansman sorunları, Sosyal 
güvenlikte başarılı ve başarısız uygulama örnekleri. 
 
SGK214   SİGORTACILIK                   (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. 
 
SGK224 İŞLETMELERDE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI (2+2 3 AKTS 6) 
Sosyal güvenlik kavramı, sosyal güvenliği oluşturan riskler, primli rejim, primsiz rejim, 
işletmelerde sosyal güvenliğin finansal yapısı, işletmelerde sosyal güvenliğin finansal 
prensipleri, sosyal güvenliğin örgütsel yapısı, sosyal güvenliğin anayasadaki yeri, Türk 
sosyal güvenlik sisteminde güncel sorunlar ve tartışmalar. 


