
T.C. ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ  
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 
 
1.YARIYIL 

 

 
Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

ING 101 İNGİLİZCE I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 
Bu ders öğrencilerin temel İngilizcenin dilbilgisi ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıması, belli İngilizce kelimeleri 
aktif bir şekilde kullanmaları ve tanımaları ve karşılaşacakları İngilizce metinleri okuma ve anlayabilme, kendilerini yazı 
ve sözle ifade edebilmelerini hedefler. 

 

 

 
 
 
 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TUR 101 TÜRK DİLİ I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 

Bu derste dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri 
arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede 
sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve 
uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması konuları işlenecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

ATA 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 
Bu derste inkılap tarihinin anlamı,  Türk inkılabının önemi, Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu bakış, birinci dünya 
savaşı, Osmanlı devletinin parçalanmaya başlanması, işgaller karşısında memleketin durumu-Mustafa Kemal Paşa'nın 
tutumu, kurtuluş için ilk adım- kongreler yolu ile teşkilatlanma, cemiyetler, Kuvay-i Milliye, Misak-ı Milli, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, ulusal ordunun kurulması,  Sevr ve Gümrü anlaşması, Sakarya savaşına kadar kurtuluş 
mücadelesi, Sakarya savaşı,  Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a, siyasal alanda iki büyük inkılap, Takrir-i sükun 
dönemine geçiş konuları işlenecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 101 GENEL MUHASEBE I 1.Yarıyıl 3 0 3 4 
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, tek düzen hesap planı ve işleyişi, kayıt teknikleri ve muhasebe uygulamaları ile 
öğrenciye genel anlamda muhasebe altyapısının kazandırılması amaçlanmaktadır. Muhasebe kavramı, mali tablolar, hesap 
kavramı, muhasebe süreci ve sayısal örnekler, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, 
hazır değerler, menkul kıymetler, alacaklar, duran varlıklar, mali borçlar, özkaynaklar, gelir ve gider hesapları, dönem sonu 
işlemleri dersin içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 103 TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 1.Yarıyıl 2 0 2 4 
Sigortacılık mesleğini seçecek olan öğrencilere temel sigortacılık kavramlarını öğretmek ve Türkiye’deki sigorta 
şirketlerini tanıtarak, okul bitiminde, hazır olacak şekilde, sektör hakkında gerekli bilgilerle donatmaktır. Sigorta ve 
sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta sözleşmesi; hasar, tazminat ve 
reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin temel ilkeleri, risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, 
sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, sigorta türleri 
dersin içeriğinde yer almaktadır. 



 
Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 107 İŞLETMEYE GİRİŞ 1.Yarıyıl 2 0 2 3 
İşletmelerin kuruluş öncesi, kuruluş ve kuruluş sonrası faaliyetlerine ilişkin genel konularla ilgili temel bilgileri vermek ve 
işletmenin fonksiyonlarını açıklamaktır. İşletmeciliğin tarihçesi, işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi, işletme ile 
ilgili temel kavramlar, işletmelerde üretim faktörleri ve işletmenin sınıflandırılması, işletmelerin birleşmeler bakımından 
sınıflandırılması, işletme ve çevresi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları yönetimi 
ve halkla ilişkiler dersin içeriğini oluşturmaktadır. 

 
Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 109 FİNANS MATEMATİĞİ 1.Yarıyıl 3 0 3 5 
Öğrencinin, hem finansman hem de yatırımlarla ilgili finansal kararlarda gerekli olan temel matematiksel bilgileri 
öğrenmesi amaçlanmaktadır. Basit faiz, basit iskonto, senetlerin denkleştirilmesi, amortisman ve plasman hesapları, bileşik 
faiz, bileşik iskonto, sabit ve değişken gelirli rantlar, sabit ve değişken taksitli borçlanmalar, yatırım karlılığı, borç 
ödemeleri, tahvil ve hisse senedi değerlemesi dersin içeriğinde yer almaktadır. 

 
Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 111 EKONOMİ I 1.Yarıyıl 3 0 3 4 
Dersin amacı ekonomi biliminin bazı temel analiz tekniklerinin ve analiz araçlarının sistemli bir şekilde öğretilmesi ve 
günlük ekonomik gelişmeleri takip edebilme ve başlangıç düzeyinde bir analiz yapabilme becerisinin kazandırılmasıdır. 
Öğrencilere iktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayrımı ve iktisattaki farklı yaklaşımlar tanıtılacak, farklı piyasa 
türleri, arz talep kavramları, arz ve talep esneklikleri maliyet kavramları açıklanacaktır. 

 
2.YARIYIL 

 

 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 105 TEMEL BANKACILIK İŞLEMLERİ 1.Yarıyıl 2 0 2 4 
Dersin amacı, banka ve bankacılık hakkında temel teorik bilginin ve becerinin kazandırılması ve bankacılık ile ilgili güncel 
konuların analiz edilmesidir. Öğrencilere banka ve bankacılığın açıklamaları, bankacılığın tarihi gelişimi ve türleri, 
bankacılık kanunu, bankaların kuruluş işlemleri ve faaliyete geçmeleri, faiz hesaplamaları açıklanacaktır.  

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

TUR 102 TÜRK DİLİ II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları, cümle 
tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, 
Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar bu derste anlatılacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

ATA 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 
Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler, hukuk sisteminin kurulması, eğitim sisteminin kurulması, ekonomi ve 
maliye alanında harcanan çabalar, toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler, Atatürk döneminde Türkiye 
cumhuriyetinin iç siyaseti, Atatürk döneminde Türkiye cumhuriyetinin dış siyaseti, Atatürk ilkeleri genel olarak, Atatürk 
ilkeleri: cumhuriyetçilik, milliyetçilik (ulusçuluk), halkçılık, devletçilik, laiklik, inkılapçılık, genel değerlendirme bu 
derste anlatılacak konulardır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 



 

 

 

 

 

ING 102 İNGİLİZCE II 2.Yarıyıl 2 0 2 2 
ING 101’in devamı niteliğindeki bu ders, ING 101 dersinde edindikleri temel İngilizce bilgilerini pekiştirmek için çeşitli 
öğretici etkinlikleri uygulayabilmeyi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma beceri ve stratejilerini 
geliştirmeyi, karşılaştıkları metinleri öğrendikleri okuma stratejilerini kullanarak okuyabilmeleri, öğrencilerin ihtiyaç ve 
seviyeleri doğrultusunda İngilizce yazma becerilerini edinmelerini sağlamayı hedefler. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 102 GENEL MUHASEBE II 2.Yarıyıl 3 0 3 3 

Bu dersin amacı, dönem sonu muhasebe işlemlerinin kayıtlarının nasıl yapıldığını ve bilanço ile gelir tablosunun nasıl 
hazırlandığını öğretmektir. Derste envanter kavramı, tüm muhasebe hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri ve bilanço ve 
gelir tablosunun hazırlanması incelenmektedir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 104 BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ 2.Yarıyıl 2 0 2 2 
Bu ders ile öğrencinin bankacılık sistemindeki kuruluşları, bu kuruluşların sundukları hizmet ve ürünleri, bu hizmet ve 
ürünlerin uygulamasındaki prosedür ve mevzuatları tanıması, kullanabilmesi ve finansal konularda bankacılık ürün ve 
hizmetleri üzerinde karar verebilmesi amaçlanmaktadır. Bu derste işlenecek temel konular: mevduat tanımı, türleri ve 
mevduatla ilgili temel bilgiler, havale, EFT, çek işlemleri, senet tahsil işlemleri, kiralık kasa, ödeme işlemleri, vergiler, 
kredi, kredilerin temel unsurları ve kredilendirme süreci, Nakdi krediler, işletme kredileri, tüketici kredileri, teminat 
mektupları, akreditif, akreditifin işleyişi, kabul ve aval kredileri, ATM, telefon bankacılığı, kredi kartları, taraflar, ödeme 
kartları bankalar kanununun kredilerle ilgili yasal düzenlemeleri, kredi türleri, ithalat-ihracat kredileri, yabancı paralı 
krediler, kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve tahsisi, efektif döviz alım-satım ve arbitraj işlemleri, türev ürünler, banka 
kartları. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 106 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2.Yarıyıl 2 0 2 2 
Öğrencilere, planlama, organizasyon gibi yönetim fonksiyonları, klasik, neo-klasik ve modern teori ve yaklaşımlar, liderlik 
ve motivasyon gibi yönetsel süreç bilgisi kazandırmak, bankalarda yönetim ve organizasyonu öğretmek dersin 
amaçlarındandır. Örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramlar, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, yönetim fonksiyonları, 
organizasyonlarda liderlik, organizasyonlarda motivasyon, organizasyonlarda iletişim ve bankaların yönetimi ve denetimi 
dersin içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 108 KAZA, TARIM VE YANGIN SİGORTALARI 2.Yarıyıl 2 0 2 2 
Dersin amacı, kaza sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olunmasını sağlamak, uygulamada en çok karşılaşılan kaza 
sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesi, 
tarım sigortacılığının, önemini ve işleyişini anlatarak, ortaya çıkabilecek sorunların uygulamada karşılaşılabilecek örnekler 
üzerinden öğretilmesi, yangın sigortaları poliçelerinin amaç ve kapsamları tarafların hak ve yükümlülükleri ve yangın 
sigortaları pazarlaması ve poliçe satış sürecinin incelenmesidir.  Kaza, tarım ve yangın sigortalarının genel olarak tanımı 
yapılarak, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı ve bu poliçelerin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreç 
incelenecektir. Tarım sigortaları ve tarımda risk yönetimi, ilgili yasal mevzuat, tarım işletmeleri, özellikleri ve pirim, hasar 
ve tazminat konuları yer alır. Bu derste Yangın Sigortasının ana ve ek teminatlarının tanımı yapılarak, bu sigortaların genel 
şartları incelenecektir. Tarafların hak ve sorumlulukları verilerek, hasar halinde işlemler ve hasar süreci yer alacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 110 İŞ HAYATINDA ETKİLİ İLETİŞİM 2.Yarıyıl 2 0 2 2 

İş ortamında etkili iletişimi sağlamak üzere, bireysel ve örgütsel açıdan önemi yadsınamayan iletişim hakkında bilgi 
birikimi oluşturmak dersin amaçlarıdır. İletişim kavramı, iletişim süreci ve elemanları, iletişim türleri ve modelleri, iletişimi 



 

 

 

 
3.YARIYIL 

 
 
 

etkileyen faktörler, etkili iletişimin önündeki engeller, etkili iletişimde çatışma yönetimi, örgütsel iletişim süreci dersin 
içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 112 EKONOMİ II 2.Yarıyıl 3 0 3 3 
Dersin amacı temel nominal ve reel makroekonomik değişkenlerin neler olduğunu tanımlanması ve hesaplanması, toplam 
talep ve toplam arz olgularını kullanarak, temel makroekonomik değişkenlerdeki kısa dönem dalgalanmaların nelerden 
kaynaklandığının gösterilmesidir.  Makro ekonomik prensipler ve politikalar, makro ekonominin temelleri, makro 
ekonomik faaliyetlerin ölçülmesi, toplam talep, toplam arz eğrileri ve makro ekonomik analiz, Klasik ve Keynesgil makro 
ekonominin temelleri, Basit Keynesgil toplam talep teorisinin araçları ve milli gelirin belirlenmesi, paranın mahiyeti ve 
tarihçesi, paranın ekonomi üzerindeki etkisi, enflasyon, istihdam, işsizlik ve enflasyon, ekonomik dalgalanmalar ve 
ekonomik büyüme anlatılacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 100 STAJ 2.Yarıyıl - - - 10 
Öğrencilerin 2. yarıyılda 30 günlük staj eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu staj sayesinde öğrenci teorik alanda 
öğrendiği bilgileri uygulamaya koyabilme yeteneğine kavuşacak, bu sayede sektör-öğrenci yakınlaşması sağlanarak 
mesleki deneyim kazanmaları ve firmaların mezuniyet sonrası istihdam edilmesi öngörülen personel seçiminde kurumunda 
staj yapmış öğrencilerle yakınlık sağlanmasından dolayı öğrencilerin mezuniyet sonrasında iş bulmalarında kolaylıklar söz 
konusu olabilecektir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların istihdam ettikleri üniversite mezunlarının piyasayı 
tanımamalarıyla ilgili şikâyetlerinin ortadan kaldırılması ve mesleki beceriye sahip işgücünün yetiştirilmesi için önemlidir. 
Staj aşamasına gelen öğrenci sayıları dikkate alınarak okul yönetimi ile yukarda belirtilen kuruluşların yetkilileri bir araya 
gelerek; hangi kuruluşa ilgi alanlarına göre hangi öğrencilerin gönderileceği saptanacaktır. Ayrıca öğrencilerin programdan 
mezun olabilmeleri için Antalya Akev Üniversitesi staj ilkelerine uymaları gerekmektedir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

KRP 102 KARİYER PLANLAMA 2.Yarıyıl 1 0 1 2 
Dersinin amacı, iş dünyasının hızla değişen ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal koşullarında gerçek hayat problemleri 
ile uyumlu çağdaş kariyer planlama yöntemlerini tanıtmak ve öğrencilerin kendi yaşamlarına uyarlama becerisi 
kazandırmaktır. Kariyer Planlama, çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun 
ilişkiyi kurmayı amaçlayan bir sorun çözme ve karar alma sürecidir. Çalışanların daha mutlu ve işlerinde daha verimli 
olmalarını sağlar. Geleceğini tahmin edebilen, kendisini neyin beklediğini bilen, amacını ona göre belirleyen, yüksek 
motivasyona sahip, kendini işine adayan çalışanlar yaratır. Bireysel uygulama yapılacak bir derstir. Kariyer planlama ve iş 
araştırmalarına stratejik bir yaklaşım sağlar. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 201 BES, HAYAT VE SAĞLIK SİGORTALARI 3.Yarıyıl 4 0 4 6 
Sağlık sigortalarının türlerinin ve öneminin öğrenilmesi; BES ve hayat sigortası kavramları, çeşitleri ile primleri konusunda 
bilgilendirmek ve hayat sigortası tanımı ve çeşitleri, primler ve hayat sigorta şirketlerinin yapabileceği yatırımlar, hayat 
sigortası ek teminatları, hayat sigortası ve hayat dışı sigortalar arasındaki farklılıkların açıklanması amaçlanmaktadır.  
Sağlık ve hayat sigortalarının ve BES’in tanımı, tarihi gelişimi, dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamalar, sağlık 
sigortalarının sınıflandırılması, sağladıkları teminat ve menfaatler, çeşitleri, genel ve özel şartları, hizmet alınan kurumlar, 
yasal mevzuat, sağlık sigortaları uygulamaları ve örnek çalışmalar dersin içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 203 MATEMATİK 3.Yarıyıl 4 0 4 6 



 

 

 

 

 

 
 

Dersin amacı, öğrenciye öğrenimi süresince gerekli olacak temel matematik bilgilerinin kazandırılması, öğrenilen bilgilerin 
ilgi ve çalışma alanlarında kolayca kullanılmasını sağlayıcı alışkanlığın kazandırılması, karşılaşılacak problemleri çözecek 
bilgilerin verilmesi, öğrencilerin lisans eğitimine devamları halinde temel oluşturulmasıdır. Temel bilgiler, kümeler, üslü 
ve köklü çokluklar, oran ve orantı, özdeşlikler ve çarpanlara ayırma, denklem, mutlak değer, eşitsizlikler ve fonksiyonlar 
anlatılacak, bu bilgilerle soru çözme yeteneği geliştirilecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 205 FİNANSAL YÖNETİM 3.Yarıyıl 3 0 3 6 
Finansal sistemdeki rakamsal verilerin analiz edilmesi, gelir tablosu, bilanço gibi mali tabloların yorumlanması 
amaçlanmaktadır. Finansın temel kavramları ve temelleri, risk ve getiri unsurları, sermaye yapısı ve maliyeti, örnek 
uygulamalar, kısa ve uzun vadeli finans yönetimi, kar payı politikası, para ve sermaye piyasası konuları dersin içeriğinde 
yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 207 PARA VE BANKA 3.Yarıyıl 3 0 3 6 
Dersin amacı, iktisat eğitimi alan öğrencilerin para ve bankacılık konusundaki bilgilerinin arttırılması, para ve bankacılık 
konusundaki bilgilerin analitik olarak değerlendirilmesi ve güncel uygulamaların ardında bulunan faktörlerin daha net 
anlamlandırılmasıdır. Para ve finansal kurumlara giriş yapılarak, Merkez Bankaları, döviz kuru, enflasyon hedeflemesi 
stratejileri ve para politikaları hakkında bilgi verilecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 209 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Yarıyıl 3 0 3 3 
Hukukun toplumdaki işlevi, hukukun kullanımı, hukukun yorumlanma yöntemleri, kamu ve özel hukuk arasındaki farklar, 
pozitif hukuk ve temel hukuk terimlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Hukukun temel kavramları ve terimleri, hukukun 
metodolojisi, hukukun bölümleri ile ilgili temel terim ve bilgileri içerir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 211 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3.Yarıyıl 3 0 3 3 
Örgütsel davranışa ilişkin temel kavramları tanımlayabilmesi, bireylerin, grupların ve örgütsel yapıların, örgüt içerisinde 
çalışan davranışlarına etkilerini yorumlayabilmesi, çalışma yaşamında birey davranışlarının örgüt performansına etkilerini 
analiz etme, yorumlama ve konu ile ilgili görüşlerini ortaya koyma yeteneklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Örgütsel davranışla ilgili temel kavramlar, diğer bilim dalları ile ilişkiler, örgütsel Davranışın gelişimi, bireysel farklılıklar; 
kişilik ve yetenek, değer ve tutumlar, ruh hali ve duygular, motivasyon, öğrenme ve yaratıcılık, çatışma ve çözüm 
yöntemleri, stres ve başa çıkma yolları, grup ve takım süreçleri: iş grubu ve takımının doğası, liderlik, güç, politika, 
müzakere dersin içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 213 FİNANSAL EKONOMİ 3.Yarıyıl 3 0 3 3 
Dersin amacı finansal sisteme ait temel kavram ve kuramsal temellerin öğretilmesi, finansal sistemin reel ekonomi ile olan 
etkileşimini etkileyen tüm döngülerin açıklanmasıdır. Para kavramı, finansal piyasa, para piyasası, sermaye piyasası, bu 
piyasaların işlevleri ve bu piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlar ile globalleşmeye bağlı olarak finansal piyasalarda 
yaşanan değişimlere değinilecektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 215  E-SİGORTACILIK VE BANKACILIK 3.Yarıyıl 3 0 3 3 
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Elektronik Para, Elektronik Ticaret kavramlarını açıklayarak, Elektronik Bankacılık ve Sigortacılık konusunda bilgi vermek 
amaçlanmaktadır. Elektronik Para, Elektronik Ticaret kavramları, Dünyada ve Türkiye de e-ticaret uygulamaları, 
Elektronik bankacılık hizmetleri, elektronik bankacılıkta ödeme araçları dersin içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 202 BANKA VE SİGORTACILIK UYGULAMALARI 4.Yarıyıl 4 0 4 6 
Dersin amacı bankacılık ve sigortacılıkla ilgili belirli bir konuda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sonuca 
ulaşılması ve bu yöntemlerin yorumlanarak raporlamanın sağlanması, bankacılık ve sigortacılık işlem ve uygulamalarında 
girişimcilik konuları ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Sınırları belirlenen bir araştırma sürecinin 
sonuçlandırılması, yorumlanması, raporlanması teorik ve uygulamalı olarak anlatılacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 204 REASÜRANS VE BANKASÜRANS 4.Yarıyıl 3 0 3 6 
Hasar gerçekleştiğinde yapılacak işlemleri kavrayabilme, branşlar itibariyle hasar ve hasar tazminatlarının ödenebilmesi 
için gerekli belgeler hakkında bilgi sahibi olabilme amaçlanmaktadır. Bankaların yürütmekte olduğu sigorta işlemlerinin 
teorik ve uygulamalı işleyişini, banka sigortacılığının sigorta ve bankacılık sektörlerinin karlılığına olan etkisini, bankaların 
aracılık fonksiyonun diğer aracılık faaliyetlerinden farklarını, sigortacılık ve bankacılık sektörleri için sağladığı fayda ve 
sorunları, özel olarak bankalarda sıklıkla uygulanan sigortacılık işlemlerine öğrencilerin yatkınlıklarının geliştirilmesi 
amaçlanır. Reasüransın temel kavramları, işlevleri ve önemini kavrayabilme, reasürans yöntemlerini tanıyabilme ve sayısal 
örnekler çözebilmektir. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 206  BANKACILIK VE SİGORTACILIKTA PAZARLAMA 4.Yarıyıl 3 0 3 6 
Bankacılık ve sigortacılık sektöründe satış ve pazarlama kavramına hakim, firmasını ve ürünlerini kurum içi, kurum dışı 
paydaşlarına, müşteri ve olası müşterilerine tanıtabilen, müşteri istek ve ihtiyaçlarını tanıyan, müşteri ilişkileri yönetim 
sürecini uygulayabilen, müşteri değer yönetimini ve müşteri sınıflamasını bilen, müşteri kazanma-tutma kavramlarını 
tanıyan, müşteri sadakati olgusuna hakim, müşteri şikâyetleri yönetimini tanıyan, uygulama sürecinde uygun bilgi 
teknolojilerini seçebilen, ilişkisel pazarlama sürecinde veri toplama yetkinliğine sahip ve pazarlama iletişimi yöntemlerini 
uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Bu derste pazarın, firmanın, ürünlerin, rakiplerin ve diğer değişken faktörlerin mevcut 
durumlarına göre stratejik bir plan çerçevesinde pazarlama ve pazarlama iletişim faaliyetlerinin uygulanması yer 
almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 208 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI 4.Yarıyıl 2 1 3 4 
Dersin amacı bilgisayar sistemleri hakkında kavramsal bir temel oluşturularak, işletim sistemi ve ofis uygulama 
programlarını temel seviyede kullanım yeteneği kazandırmaktır. Bilgisayar Temel Kavramları, Windows programı 
bileşenleri ve kullanımı, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı, temel iletişim programları (internet teknolojisi, 
web sayfaları, e-posta) yönetimi ve kullanımı dersin içeriğinde yer almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 210 BORÇLAR HUKUKU 4.Yarıyıl 3 0 3 4 
Türk Borçlar Kanunu’nun Genel Hükümlerinin değerlendirilmesi, bilimsel görüşler ve yargısal kaynaklar ışığında borç 
ilişkisinin kurulması, kaynakları ve geçerliliğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Borçlar Kanununun sistematiği, Borçlar 
Hukukunun temel kavramları ve kaynakları, borç ve borç ilişkisi, hukuki işlemlerden ve özellikle sözleşmeden doğan 
borçlar; sözleşmelerin kurulması, yorumlanması, tamamlanması ve değişen koşullara uyarlanması, hükümsüzlüğü 
anlatılacaktır. Ayrıca haksız fiil ve sebepsiz zenginleşme, borcun ifası, borç ilişkisinin ifa edilememesi, borç ilişkisinde 
özel durumlar, borcu sona erdiren nedenler konuları anlatılacaktır. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 212 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 4.Yarıyıl 3 0 3 4 
Dersin amacı davranış bilimlerinin temel kavram ve ilkelerini tanıtmaktır; örgütlerde çalışan bireylerin davranışlarına etkide 
bulunan süreçleri öğretmektir. Davranış Bilimlerinin tanımı, Davranış Bilimlerinde metot, normal ve savunma davranışları, 
sosyal kurumlar ve davranış, kültür tanımı ve kültür değişmeleri, kitle kültürü ve davranışsal etkileri dersin içeriğinde yer 
almaktadır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 214 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 4.Yarıyıl 3 0 3 4 
Dersin amacı temel dış ticaret işlemlerini ve uygulamalarını yapabilme becerisi kazandırılması, ithalat ve ihracata dayalı 
bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili işkollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirilmesidir. Dış ticaret, 
gümrük, döviz piyasası ve kambiyo rejimleri ile ilgili kavramlar, dış ticaret teorileri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan 
belgeler, dış ticarette ödeme şekilleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı anlatılarak, dış ticaret işlemlerine genel bakış 
yapılması sağlanacaktır. 

Dersin 
Kodu Dersin Adı Yarıyılı T U K AKTS 

BS 216 MALİ TABLOLAR ANALİZİ 4.Yarıyıl 3 0 3 4 
Bu ders finansal bilgi kullanıcıları ve onların bilgi ihtiyaçları üzerine odaklanmaktadır. Bu dersin temel amacı öğrencilerin 
finansal tabloları anlama becerilerini geliştirmek ve onlara finansal tablo analizi yapabilme yetisini kazandırmaktır. Finansal 
tablo analizi analistler, yatırımcılar, yöneticiler ve işletmenin diğer çıkar gruplarının etkili ve etkin karar verme amaçlı 
kullanmış oldukları çok önemli araçlardan birisidir. Bu ders finansal tablo analizinde kullanılan temel kavram, araç ve 
teknikleri öğrencilere aktararak, onların etkin ve etkili bir şekilde finansal tabloları analiz etmesini mümkün kılacak bilgi 
ve beceri ile donatılmasını mümkün kılacak şekilde planlanmıştır. 


