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TARSUS ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

 FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

 BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

 

I. YARIYIL 

OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Türk devrimine yol açan gelişmeler, Osmanlı modernleşmesi, 1. Dünya savaşı öncesindeki ve 

sonrasındaki gelişmeler, ulusal direnişin örgütlenmesi, kongreler ve Misak-I Milli, TBMM’nin 

kurulması, kurtuluş savaşı ve cepheler, Cumhuriyet’in ilanı, Türk devriminin nitelikleri konularını 

kapsamaktadır.  

OD 103 TÜRK DİLİ I  

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi. Yeryüzündeki diller. Türk dilinin bu 

diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları. Türkçede 

sesler. Türk dilinin ses özellikleri, ses olayları. Yazım kuralları ve uygulaması. Noktalama 

işaretleri ve uygulaması. Sözcük bilgisi. Türkçenin söz varlığı. 

OD 105 YABANCI DİL I 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 

Tanışma, tanıştırma, selamlaşma, biyografi, memleket tanıtımı, yiyecek ve içecekler, sıklık 

zarfları, sahiplik belirtme, aile tanıtımı wh+ soruları, yerler, meslekler, günlük işler ve alışkanlıklar 

konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları geniş zaman kullanılarak 

yapılacaktır. İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

BS 101 MATEMATİK 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=5) (ZORUNLU) 

Sayılar, üslü ve köklü sayılar, özdeşlikler, birinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler, ikinci 

dereceden denklemler ve eşitsizlikler, mutlak değer, kümeler, fonksiyonlar, fonksiyonlarla 

işlemler, doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar ve grafikleri, üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve 

grafikleri. 

BS 103 TEMEL HUKUK 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 



Hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukukun temel kavramları, hukuki işlem-akit, tek taraflı, iki 

veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan hak 

kavramı ve hakkın türleri, kamu hakları, özel haklar, kişiler hukuku, gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil 

ehliyeti, tüzel kişiler, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet gibi konular işlenecektir. Ayrıca 

kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı çerçevesinde Türkiye'nin hukuki yapısı hakkında da genel 

anlamla bir bilgilendirmede bulunulacaktır. 

BS 105 GENEL İŞLETME 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmenin amaçları. İşletme sistemi ve çeşitleri. İşletmenin 

başarısının temel göstergeleri. İşletmenin çevreleri. Etik ve sosyal sorumluluk. İşletmelerin 

kuruluşu ve büyümesi. Büyümenin getirdiği yararlar ve sakıncalar. Hukuki ve ekonomik açıdan 

birleşmeler. İşletmelerde yönetim, pazarlama, örgütleme, yöneltme, üretim, İnsan kaynakları 

yönetimi. Muhasebe ve finans kavramları. Muhasebe ve finansın önemi. Muhasebeye ilişkin 

temel konular. Finansal yönetim ve işlevleri. 

BS 107 GENEL EKONOMİ I 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 

Bu dersin içeriği; temel iktisadi kavramlar, arz teorisi, talep teorisi, üretici teorisi, maliyet teorisi, 

tüketici teorisi, esneklik, piyasalar, dışsallıklar gibi mikro iktisadın alanına giren konulardan 

oluşmaktadır. 

BS 109 TEMEL BANKACILIK BİLGİSİ 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Bankanın tanımı ve işlevleri, banka türleri, ticari banka sisteminin yapısı, bankaların faaliyete 

geçmesi ve faaliyet konuları, Türkiye’de bankacılığın tarihi gelişimi, bankaların organizasyon 

yapısı, banka birimlerinin görevleri, bankaların fon kaynakları ve fon kullanım alanları, mevduat ve 

bankacılık hizmetleri, temel kredi bilgilerini içerir. 

BS 111 TEMEL SİGORTACILIK BİLGİSİ 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Risk ve risk yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Sigorta nedir, sigorta türleri, özellikleri ve işlevleri. 

Sigortacılık etik ilkeleri.  Sigorta kavramları: Poliçe, sigorta tarafları, sigorta konusu, teminat, prim, 

sigorta şartları, sovtaj vd., Sigortacılığın tarihsel gelişimi. Sigorta sisteminin işleyişi. Sigorta sistem 

modelleri. Prim tanımlamaları ve hesaplamaları. Reasürans işlemleri ve türleri. 5684 Sigortacılık 

Kanunu ve sektöre getirdiği yenilikler. Sigortacılık sektöründeki düzenleyici kurumlar. 

II.YARIYIL 

OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Dersin içeriğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze değin, siyasal, ekonomik, 

kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelere yer verilmiştir. Yakın tarihimizin önemli dönüm 

noktaları esas alınarak Türkiye’nin geçirdiği değişimlere değinilmiştir. Atatürkçü düşüncenin 

ilkeleri ve çağdaş bir düşünce olarak Atatürkçülük, dersin amacına uygun bir şekilde ders 

içeriğinde yer almıştır. 



 

OD 104 TÜRK DİLİ II 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Bu ders; yazılı anlatım, yazılı anlatımda yöntemler ve plan, yazılı anlatım uygulaması, makaleler, 

rapor, eleştiri yazıları, resmi yazışmalar ve diğer metin türleri (hikâye, roman, köşe yazısı vb) 

sözlü anlatım ve iletişim konularını içermektedir. 

OD 106 YABANCI DİL II 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Alışveriş, geçmiş olaylar, seyahat, tatil, hava durumu, sosyal ağlardan iletişim, deneyimler ve 

gelecek planları konuları üzerine okuma, dinleme, konuşma ve yazma çalışmaları yapılacaktır. 

İlgili kelime, dil bilgisi ve telaffuz çalışmaları yapılacaktır. 

BP 104 OFİS YAZILIMLARI 

(T=3 ; U=1 ; L=0 ; ECTS=6) (ZORUNLU) 

Microsoft Office yazılımlarından Word, Excel ve PowerPoint uygulamaları ele alınacaktır. 

BS 102 MESLEKİ MATEMATİK 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Oran ve Orantı, Orantılı İşlemler ve Şirket Hesapları, Yüzde hesapları, Kar ve Zarar Hesapları, 

Faiz Hesapları, Karışım ve Alaşım Hesapları, İskonto Hesapları, Eşdeğer Senetler, Bileşim 

Hesapları. 

BS 104 BANKACILIK SİSTEMİ VE MEVZUATI 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Bankacılık sitemini denetleyen, sistemin işleyişini kolaylaştıran kurum ve kuruluşlar ile ilgili 

mevzuatın ayrıntılı olarak anlatılması. 5411 sayılı bankacılık kanunu genel ve özel hükümleri. 

BDDK VE TMSF yönetmelikleri. 

BS 106 HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTALAR 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 

Hayat sigortaları tanım ve özellikleri, tarife sistemi, Hayat sigortası çeşitleri ve hayat sigortası 

poliçesi .Türkiye’de Hayat sigortalarının organizasyonel yapısı. Yangın sigortaları, doğal afet 

sigortaları, kara araçları sigortaları, kaza sigortaları, nakliyat sigortaları, genel zararlar sigortaları, 

genel sorumluluk sigortaları, kredi sigortaları, hukuksal koruma sigortaları, finansal kayıplar 

sigortaları, hayat dışı sigortalara ait göstergeleri ve solvency ıı konularını içerir. 

BS 108 GENEL EKONOMİ II 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 

Milli gelir, enflasyon, işsizlik, faiz haddi, döviz kuru, gelir ve fiyat düzeyinin belirlenmesine yönelik 

farklı yaklaşımlar, para ve maliye politikaları, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını kapsar. 



 

BS 110 GENEL MUHASEBE 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Bu derste; işletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, muhasebe ve 

muhasebeleştirme süreci, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe 

ilkeleri, tekdüzen hesap planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari 

mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 

anlatılacaktır. 

III.YARIYIL 

BS 201 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=5) (ZORUNLU) 

Piyasa kavramı, çeşitleri, borsaların işlevleri, sermaye piyasası mevzuatı, sermaye piyasasının 

işleyişi, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası araçları, piyasaların birbiriyle etkileşimi, 

menkul kıymetlere yatırım ve portföy oluşturma ve yönetme strateji ve temel ve teknik analiz 

yapma yöntemleri. 

BS 203 FİNANSAL YÖNETİM 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=5) (ZORUNLU) 

Temel kavramlar, paranın zaman değeri, finansal analiz, finansal planlama ve bütçeleme, 

başabaş ve kaldıraç analizleri, çalışma sermayesi yönetimi ve analizi, nakit yönetimi ve analizi, 

alacakların yönetimi ve analizi, stokların yönetimi ve analizi, kısa vadeli finansman kaynakları ve 

maliyetleri. 

BS 205 TİCARET HUKUKU 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 

Bu derste; ticari işletme hukuku: ticari iş, ticari hüküm, ticari davalar, tacir, ticaret sicili, ticari 

defterler, haksız rekabet, ticaret ünvanı ve işletme adı ve marka, şirketler hukuku, şirketlerin 

sınıflandırılması, şirket ve unsurları, şirketlerin benzer kavramlardan farkları, adi şirket, ticaret 

şirketlerinin genel hükümleri, kollektif şirket ve adi komandit şirket konuları öğretilmektedir. 

BS 207 BANKACILIK HUKUKU 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Bankacılık hukukun amacı ve kapsamı, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu, yeminli 

murakıplar, bankaların kuruluş ve faaliyet izni, bankaların devir ve birleşmeleri, banka hisse 

senetleri ve devri, banka yönetim kurulu, kredi komitesi, denetim komitesi, genel müdür ve 

yardımcıları, kredi sınırları ve sınırlara tabi olmayan işlemler, karşılıklar kararnamesi, ortaklık 

paylarına ilişkin sınırlamalar, gayrimenkul üzerine işlemler, mevduatta zaman aşımı, tmsf ve 

mevduat sigortası, faaliyet izninin kaldırılması ve fona devire ilişkin hükümler, fon alacaklarının 

takip ve tahsiline ilişkin hükümler, sırların saklanması, müşteri hakları, bankaların denetimi, idari 

cezalar, adli cezalar, kovuşturma usulü. 

BS 209 İSTATİSTİK 



(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=3) (ZORUNLU) 

Temel kavramlar ve seriler, merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri, olasılık, bazı olasılık türleri, kesikli 

rassal değişkenler ve bazı kesikli dağılımlar, sürekli rassal değişkenler ve bazı olasılık dağılımları. 

BS 211 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Kriz tanımları, krizin nedenleri, kriz türleri, krizin özellikleri, krizin şiddeti, kriz öncesi yönetim, kriz 

anı yönetim, kriz sonrası yönetim, stresin tanımı, stresin kaynakları, stresin belirtileri, stresle başa 

çıkma yolları, stresin örgütsel boyutu. 

IV. YARIYIL 

BS 202 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

İşletmeler için son derece önemli olan müşteri ilişkilerinin anlaşılması ve pazarlama, satış ve 

hedef kitlelerle uzun sürecek sağlıklı ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğinin öğrenilmesi bu ders 

kapsamında incelenecektir. 

BS 204 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Bu ders; bütün finansal tabloların tanıtılmasını, bunların analize hazırlanmasını, analizde 

kullanılan yöntemlerin ve tekniklerin tanıtılması ve bunların finansal tablolara uygulanmasını, 

analiz sonuçlarının yorumlamasını ve değerlendirilmesini, işletmenin tespit edilen sorunlarına 

teşhis konmasını ve analiz raporunun yazılmasını ayrıca finansal tablolarda enflasyon 

düzeltilmesinin yapılması ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır. 

BS 206 FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

“Hizmet”, “Hizmet Sektörü”, “Hizmet Pazarlaması” kavramları, hizmetlerin özellikleri, hizmet 

sektörünün günümüzdeki önemi ve büyüme nedenleri, hizmetlerin sınıflandırılması, hizmetlerin 

özellikleri, hizmet işletmelerinde pazarlamanın yeri ve önemi, hizmet işletmeleri için pazarlama 

stratejileri ve hizmet politikaları, hizmet işletmeleri için pazarlama karması, hizmet 

pazarlamasında yeni yaklaşımlar: hizmet kalitesi, ilişkisel pazarlama konuları dersin içeriğini 

oluşturmaktadır. 

BS 208 HASAR İŞLEMLERİ VE RİSK YÖNETİMİ 

(T=3 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=4) (ZORUNLU) 

Risk (tehlike) işletmelerde yer alan riskler, risk yönetimi, bankacılık sektöründe risk yönetimi, 

sigorta sektöründe risk yönetimi, risk analiz çalışması, riskin tanımlanması, tespiti, 

değerlendirilmesi, branşlar itibariyle riskler, çeşitli risklere karşılık güvenlik tedbirleri, hasar nedir? 

Hasar oluşuğunda sigortalının yükümlülükleri, hasar oluştuğunda sigortacının yükümlülükleri, 

hasar ihbarında yapılması gerekenler, hasar tespitini kimler yapar? Hasar ihbar aşamasında 

sigortalı, sigortacı ilişkileri ve yapılması gerekenle, sigorta eksperi olma için gerekenler, sigorta 

eksperinin özellikleri, hasar dosyasının hazırlanması, ihbar ve dosya aşamasında istenen 

bulunması gereken evrakların branşlar itibariyle sıralanması, tazminat ödeme aşamaları: Sigorta 



edilen menfaat ve şeyin azını olup olmadığının saptanması, hasar ve ziyanın yakın nedeninin 

araştırılması, hasar tutarının belirlenmesi: yangın sigortalarında, tarım sigortalarında, araç 

çalışmalarında uygulanacak prosedürler, tam ziya (pert) araç hasarlarında prosedürler: 

Tazminatın ödenmesi, varsa rücu işleminin yapılması. 

BS 210 ULUSLARARASI BANKACILIK 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Bankacılık sisteminin temel işlevleri, Merkez bankaları ve finans sektörü, Bankaların varlık 

nedenlerine ilişkin teoriler, Dünyada ve Türkiye’de Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal 

yenilikler, ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları, kredi piyasasının finansal 

etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. Bankaların kaynakları ve 

kaynak kullanım seçenekleri, bankalarda kaynak maliyetleri ve ürün fiyatlaması, bankalara 

alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar, bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi, 

bankalarda bilgi yönetimi, mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri, ekonomik 

göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirlik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans 

dayanağı açısından bankacılık, bankacılıkta başlıca risk türleri, Bankacılıkta yoğunlaşmalar. 

Bankacılıkta uluslararası işlemler ve çok uluslu yapılanmalar. 

BS 212 SİGORTACILIK HUKUKU 

(T=2 ; U=0 ; L=0 ; ECTS=2) (ZORUNLU) 

Sigorta Hukuku konusunda temel bilgiler kazandırılır. Sosyal güvenliğin anlamı, sosyal ve özel 

sigortalar. Sosyal sigortacılığın ve özel sigortacılığın Türkiye’de düzenlenişi. Sigorta şirketlerinin 

teşkilatı ve denetimi. Sigorta Hukukunun genel hükümleri: Özel sigortaların ayrımı. Sigorta 

sözleşmesi tarafları unsurları ,kuruluşu kapsamı, sözleşme serbestisi, sona ermesi zamanaşımı. 

Mal sigortalarının genel hükümleri, sigorta sözleşmesinde tarafların karşılıklı hukuku. Zorunlu 

deprem sigortası, mal sigortası türleri. Mesuliyet Sigortası, KTK dolayısıyla mesuliyet ve 

mesuliyet sigortası. Can sigortası ve türleri gibi temel kavramlar öğretilir. 

MESLEKİ SEÇMELİ I 

BS 221 YATIRIM ANALİZİ 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasası Araçları, Menkul Kıymetler Borsası, Sermaye Piyasası 

Kurumları, Hisse Senedi Değerlemesi, Tahvil Değerleme, Temel Analiz ve Teknik Analiz, 

Getirinin ve Riskin Ölçülmesi, Portföy Yönetimi, Türev Ürünleri konularında ayrıntılı bilgiler 

içermektedir. 

BS 223 BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Bireysel ve kurumsal bankacılık teorisi, uygulama örnekleri, çağdaş gelişmeler, gelecekteki 

yönelimler. 

BS 225 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Pazarlamanın yeni tanımı ve pazarlama karmasındaki değişime ilişkin değerlendirmeler, 

postmodern pazarlama, değer pazarlaması, pazar odaklılık, müşteri memnuniyeti, niş pazarlama, 



veritabanlı pazarlama, doğrudan pazarlama, internette pazarlama, mobil pazarlama, ağızdan 

ağıza pazarlama, etkinlik pazarlaması, sosyal pazarlama, pazarlama açısından etik. 

BS 227 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Finansal sistem, finansal kurumlar, piyasa yapısı ve yasal düzenlemeler, merkez bankaları, 

ticaret bankaları, kalkınma, katılım ve yatırım bankaları, menkul kıymet borsaları, kurumsal 

yatırımcılar ve sermaye piyasası, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, özel sigorta 

şirketleri, sosyal güvenlik kurumları, uluslar arası finansal kurumlar ve piyasalar, emeklilik fonları, 

ipoteğe dayalı fonlar, finansal krizler, sistem ve piyasalarda son gelişmeler. 

MESLEKİ SEÇMELİ II 

BS 229 BANKA MUHASEBESİ 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Banka muhasebesinin özellikleri, banka işlemlerinin türleri ve bu türlere ilişkin uygulamalar. 

BS 231 PORTFÖY YÖNETİMİ 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Portföy nedir, portföy çeşitleri nelerdir, geleneksel portföy yaklaşımı, modern portföy yaklaşımı, 

finansal varlıkların beklenen getirilerinin ve risklerinin hesaplanması, finansal varlıkların 

kovaryans ve korelasyon değerlerinin hesaplanması, endeks modeller, sermaye varlıkları 

fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli, risk karşısında portföy yönetimi, uluslararası 

portföy yönetimi. 

BS 233 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 

(T=3 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Gelir vergisinin tarihi gelişimi, gelirin unsurları, vergi matrahının belirlenmesi ve hesaplanması. 

MESLEKİ SEÇMELİ III 

BS 222 PARA VE BANKA 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Paranın tanımı ve tarihsel gelişimi, paranın fonksiyonları ve para sistemleri, para arzı tanımları ve 

merkez bankacılığı, para talebi teorileri, para politikaları, Türkiye'de mali kesim ve bankacılık 

sektörünün yapısı, para politikası rejimleri. 

BS 224 KIYMETLİ EVRAK VE TAKİP HUKUK BİLGİSİ 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Kıymetli evrak hukukunun önemi, kıymetli evrak kavramı ve kıymetli evrakın unsurları, kıymetli 

evrakın özellikleri, kıymetli evrak teorileri-uygulama alanı, kıymetli evraka ilişkin temel kavramlar- 

eşya taşıma sözleşmesi , senette yer alan kayıtlar, kıymetli evrak benzerleri- taşıma 

sözleşmesinin unsurları, ibraz senedi, teşhis senedi, evraksız kıymetli evrak- taşıyıcının ve 

gönderenin hakları, kıymetli evrak türleri- taşıyıcının sorumluluğu, kıymetli evrakın 



sınıflandırılması- gönderenin sorumluluğu, nama, emre, hamiline yazılı senetler- kusursuz 

sorumluluk ve zaman aşımı, defiler- taşıma eşyası taşıması, defiler- değişik tür araçlar ile taşıma, 

tahvil, ziya ve iptal- yolcu taşıma, kambiyo senetleri- taşıyıcının sorumluluğu, poliçenin şekil 

unsurları- taşıma işleri komisyoncusu. 

BS 226 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Ticari belgeler, taşıma belgeleri, dolaşım belgeleri, diğer belgeler, E ve F grubu teslim şekilleri, C 

grubu teslim şekilleri, D grubu teslim şekilleri, peşin ödeme, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul 

kredileri, akredif. 

BS 228 REASÜRANS TEKNİKLERİ 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Reasüransın temel kavramları, işlevleri, reasürans yöntemleri, ihtiyari, otomatik, bölüşmeli, 

bölüşmesiz reasürans, karşılıklı iş alış verişi konularını içermektedir. 

BS 230 BANKACILIKTA ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Bankacılıkta geleneksel dağıtım kanalları, teknolojik ve elektronik dağıtım kanalları (ATM, VTM, 

telefon bankacılığı, internet bankacılığı, POS bankacılığı, kartsız bankacılık. 

BS 232 FİNANSAL OKURYAZARLIK 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Post-modern tüketim kültürü, tüketici okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, finansal okuryazarlığın 

önemi, bireysel finans, hane halkı için finansal yönetim, finansal sitemin karanlık yüzü ve 

yatırımcının korunması konularını içerir. 

MESLEKİ SEÇMELİ IV 

BS 234 SİGORTA MUHASEBESİ 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Sigorta sektörü tek düzen hesap planı, muhasebe türleri, üretim muhasebesi, karşılıklar 

muhasebesi, hasar muhasebesi, sovtaj muhasebesi. 

BS 236 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Yönetimin tanımı ve yöneticilik hakkında temel bilgiler, yöneticilik ve liderlik arasındaki farklar, 

yönetimin tarihi geçmişi, yönetim kuramları. 

BS 238 BANKA DENETİMİ 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Bu ders; denetimin önemi, standartları, bankalarda denetimin planlanması, varlık ve borç 

hesaplarının denetimi konularını içermektedir. 



BS 240 KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Kredi ve kredilendirme tanımı ve önemi, kredilendirmede risk analizi, bireysel krediler, kurumsal 

krediler. 

BS 242 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SAĞLIK SİGORTASI 

(T=4 ; U=3 ; L=0 ; ECTS=4) (SEÇMELİ) 

Sosyal güvenlik sisteminin tanımı ve temel özellikleri. Türkiye’de sosyal güvenlik sisteminin yapısı 

ve gelişimi. hayat sigortaları: Kavramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi. Hayat sigortası 

mevzuatının kaynakları. hayat sigortası sözleşmesi. Türkiye’de hayat sigortalarının gelişimi. 

Türkiye’de hayat sigortalarının organizasyonel yapısı. Hayat sigortası ürünleri. hayat 

sigortalarında risk analizi. özel emeklilik fonları: Kavramsal çerçevesi ve tarihsel gelişimi. Bireysel 

emeklilik sisteminin tanıtılması Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi. Bireysel emeklilik sistemi ile 

ilgili hukuki kaynaklar. Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu. 


