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TARSUS ÜNİVERSİTESİ 

FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 

 

I. YARIYIL 

OD 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 

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 

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 

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. 

 

OD 107 KARİYER PLANLAMA 

Bu dersin içeriği, öğrencilerin profesyonel başvurularda kullanabilecekleri yöntem ve araçlar 

konusunda onları bilgilendirecek ve söz konusu bu yöntem ve araçları en etkin şekilde 

kullanabilme becerisini kazandıracak eylem ve uygulamalı ödevlerden oluşmaktadır. Bu ders, 

öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânı sunan faaliyetler ile 

uygulamaları desteklemektedir.   

 

 

 



BS 101 MATEMATİK 

Bu ders; sayı kümelerinin tanımı ve kümeler üzerinde işlemler, basamak analizi, bölme 

algoritması, bölünebilme kuralları, rasyonel sayının tanımı, kesir çeşitleri, kesirlerde dört işlem, 

ondalık sayının tanımı ve ondalık sayılarda dört işlem, birinci dereceden denklem çözme, 

denklem kurma problemleri, basit eşitsizlikler, mutlak değerin tanımı ve özellikleri, üslü ve 

köklü sayıların tanımı ve özellikleri, kümenin tanımı, küme çeşitleri, kümelerde işlemler, 

fonksiyonun tanımı, fonksiyon çeşitleri, fonksiyon grafiklerini yorumlama konularını 

içermektedir. 

  

BS 103 TEMEL HUKUK 

Bu derste; hukukun anlamı ve konusu, toplumsal düzen kuralları, hukukun unsurları ve 

müeyyide/yaptırım kavramı ve çeşitleri, kaynakları, hukuk kurallarının uygulanması, pozitif 

hukukun dalları, hak kavramı ve hak kavramına ilişkin genel esaslar ile hakların çeşitli 

kıstaslara göre ayırımları, kişiler hukukunun temel kavramları (gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil 

ehliyeti, tüzel kişiler), borçlar hukukunun temel kavramları (hukuki işlem, sözleşme, haksız fiil 

ve sebepsiz zenginleşme), eşya hukukunun temel kavramları (zilyetlik, tapu sicili, mülkiyet) 

gibi konular işlenecektir. Ayrıca kamu hukuku ve özel hukuk ayrımı çerçevesinde Türkiye’nin 

hukuki yapısı hakkında da genel anlamla bilgilendirmede bulunulacaktır.  

 

BS 105 GENEL İŞLETME 

İşletme ile ilgili temel kavramlar, işletme türleri, işletmenin yapısal ve fonksiyonel analizi, 

işletmecilikte temel ilkeler, işletmenin kuruluş çalışmaları konuları üzerine odaklanılır. 

 

BS 107 GENEL EKONOMİ I 

İktisat biliminin temel kavramları, iktisadın temel problemleri, iktisadi sistemler, fiyat teorisi, 

piyasa yapıları, faktör piyasaları ve refah teorisi konularına yer verilir. 

 

BS 109 TEMEL BANKACILIK BİLGİSİ 

Temel bankacılık kavramları, bankaların kullandıkları finansal araçlar ve finansal sistem 

içerisinde bankacılık sisteminin yeri konularında bilgi verilir. 

 

 

 



BS 111 TEMEL SİGORTACILIK BİLGİSİ 

Temel sigortacılık kavramları, Türkiye’deki sigorta şirketleri ve sektör hakkında gerekli temel 

bilgiler sağlanır. 

 

II. YARIYIL 

OD 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II 

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 

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 

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 yapılır. 

 

BP 104 OFİS YAZILIMLARI 

Microsoft Office yazılımlarından Word, Excel ve PowerPoint uygulamaları üzerine odaklanılır. 

 

BS 102 MESLEKİ MATEMATİK 

Bu ders oran ve orantı, orantılı işlemler, şirket hesapları, yüzde hesapları, kar ve zarar hesapları, 

faiz hesapları, karışım ve alaşım hesapları, iskonto hesapları, eşdeğer senetler, bileşim hesapları 

konularını içermektedir. 

 

 

 

 



BS 104 BANKACILIK SİSTEMİ VE MEVZUATI 

Bankacılık sistemi ve bu sistem içinde yer alan kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kurumların 

görev ve yetkileri, temel bankacılık işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri ve uygulamalar  

üzerine odaklanılmıştır. 

 

BS 106 HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTALAR 

Hayat ve hayat dışı sigortalarının tarihsel gelişimi, hayat ve hayat dışı sigortalarında genel 

şartlar, hayat ve hayat dışı sigortalarında sigortacı ve sigortalı yükümlülükleri, hayat ve hayat 

dışı sigortası çeşitlerini kapsamaktadır. 

 

BS 108 GENEL EKONOMİ II 

Milli Gelir, istihdam ve işsizlik, enflasyon, para, milli gelir denge seviyesi, makro iktisat 

teorileri, dış ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma konularını içermektedir. 

 

BS 110 GENEL MUHASEBE 

Genel muhasebe bilgileri, yasal mevzuat ve muhasebe süreci, tek düzen hesap planı 

doğrultusunda aktif ve pasif hesaplar, defter tutma, yılsonu hesaplarının kapatılması, bilanço ve 

gelir tabloları konuları ele alınmaktadır. 

 

III. YARIYIL 

BS 201 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ 

Sermaye Piyasaları araçları, sermaye piyasası kurumları ve işlemlerinin işleyişi tartışılacaktır.  

 

BS 203 FİNANSAL YÖNETİM 

İşletmelerde finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz ve kontrol, finansal 

planlama, finansal analizde oranlar, fon akım tablosu konularına yer verilmiştir. 

 

BS 205 ULUSLARARASI BANKACILIK 

Uluslararası bankacılık sistemi kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde banka yönetimi, 

sermaye hareketleri çerçevesinde sınırları ve derinliği genişleyen çokuluslu bankaların 

faaliyetleri ve organizasyonu, döviz piyasalarının gelişimi tartışılır. 

 

 



BS 207 BANKA VE SİGORTA HUKUKU 

Bu ders; banka hukuku kavramı, banka işletmesi kavramı, bankacılığın ve banka hukukunun 

dünyadaki tarihi gelişimi, banka hukukuna ilişkin uluslararası ilke ve kriterler, banka 

işletmesinin türleri, Türk banka hukukunun ve bankacılığının tarihi gelişimi, Türk banka 

hukukunun kaynakları, 5411 sayılı bankacılık kanunu düzenlemesinde mevduata ve katılım 

fonlarına ilişkin ilkeler, 5411 sayılı bankacılık kanunu düzenlemesinde kredilere ilişkin ilkeler 

ve genel olarak sigortacılık ve sigorta hukuku,  sigorta sözleşmesinin tanımı, unsurları, 

özellikleri, sigorta hukuku alanında yapılan tasnifler ve sigorta sözleşmesindeki ilgili kişiler ve 

temel kavramlar, sigorta hukuku alanında yapılan tasnifler, sigorta aracıları (acente, sigorta 

brokeri),  sigorta sözleşmesi, sözleşmenin kurulması ve sona ermesi, sözleşmenin başlangıcı, 

sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin hükümleri, sözleşme özgürlüğü ile zorunlu sigortalar 

konularını içermektedir.  

 

BS 209 İSTATİSTİK 

Bu ders; 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 konularını içermektedir.  

 

BS 211 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 

Kriz tanımı, özellikleri, krizin kaynakları, türleri, kriz süreci, krizin sonuçları, kriz anında 

işletme yönetimi, stres kavramı ve stres kaynakları, stresin belirtileri ve sonuçları, stres 

yönetimi kavramları ele alınır. 

 

IV. YARIYIL 

BS 202 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 

Müşteri ile iletişim, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri hizmetleri kavramı, müşteriyi tutma, 

müşteri ilişkilerinin ölçülmesi, toplam kalite yönetimi, müşteriyle yüz yüze ve telefonda 

konuşma teknikleri aktarılır. 

 

BS 204 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ 

Finansal tablolar ve mali analiz, dikey (yüzde yöntemi ile) analiz, yatay analiz teknikleri, oran 

analizi, likidite ve kısa dönemli borç ödeme gücü, kârlılık analizi, uzun vadeli borç ödeme 

gücünün analizi, stratejik mali analiz ve firma değerinin tespiti anlatılır. 



 

BS 206 FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMET PAZARLAMASI 

Pazarlama, hizmet pazarlaması, bankacılık ve sigortacılıkta pazarlama, bankacılık ve 

sigortacılık hizmetlerinin temel özellikleri, hizmet kalitesini etkileyen faktörler, banka ve 

sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, hizmetlerinin dağıtımı konularına yer verilir. 

 

BS 208 SEKTÖR UYGULAMA 

Ders, sigorta poliçelerinin düzenlenmesi, güncellenmesi ve iptali; temel bankacılık işlemlerinin 

nasıl uygulandığını, müşterilerle nasıl iletişim kurulması gerektiği, şirket ön muhasebesinin 

nasıl tutulduğu gibi temel konuları içermektedir. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ I 

BS 221 YATIRIM ANALİZİ 

Yatırım projesi, yatırım projesi raporu ve değerlendirmesi, mali fizibilite, yatırım projesi 

konusu ve proje ekibi kavramları üzerinde durulur. 

 

BS 223 BİREYSEL VE KURUMSAL BANKACILIK 

Bankaları bireysel bankacılığa yönelten nedenler, bireysel bankacılık uygulamaları (EFT, kredi 

kartları, tüketici kredileri vd.) , kurumsal bankacılık uygulamaları konularına odaklanılır. 

 

BS 225 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 

Yeni pazarlama kavram ve teknikleri, post modern pazarlama, yeşil pazarlama, veri tabanlı 

pazarlama, tuzak pazarlama, değer pazarlaması, ilişkisel pazarlama, deneyimsel pazarlama 

kavramları aktarılır. 

 

BS 227 FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR 

Finansal kurumlar, finansal piyasalar ve finansal araçlar ile ilgili temel kavramlar ve prensipler 

ele alınır. 

 

 

 

 

 



MESLEKİ SEÇMELİ II 

BS 229 BANKA MUHASEBESİ 

Mali işlemlerin (krediler, mevduatlar, dış kaynaklar, öz sermaye, gelir ve gider işlemleri, vb.) 

sınıflandırılması, kayıt altına alınması, mali tabloların hazırlanması ve analiz edilmesi, banka 

mali yapılarının genel özellikleri ve güncel uygulama örnekleri üzerinde durulur. 

 

BS 231 PORTFÖY YÖNETİMİ 

Bireysel ve kurumsal yatırım için gerekli temel bilgiler, portföy kuramları ve uygulamaları, 

finansal yatırım ve portföy yönetimi kararları konularına yer verilir. 

 

BS 233 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 

Türk Vergi Sistemi’ne ait özellikleri farklı boyutlarıyla ele alarak vaka boyutuyla çözüm 

üretebilen ve Türk Vergi Sistemi’ni oluşturan özel vergi tiplerini ve bunlara ait uygulama 

hatalarının yorumlanması konularını içerir. 

 

BS 235 TİCARET HUKUKU 

Ticari işletme ve tacir, marka kavramı, haksız rekabet kavramı anonim şirket ve şirketin 

organları arasında ilişkiler, anonim şirketlerde denetim, anonim şirketlerde genel kurul, anonim 

şirketlerde pay kavramı, çeşitleri, pay sahibinin hak ve borçları, anonim şirketlerin sona ermesi 

ve limitet şirketler konularına odaklanılır. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ III 

BS 222 PARA VE BANKA 

Paranın tanımı, fonksiyonları ve özellikleri, para miktarı tanımları, para rejimleri, parasal 

kesimin finansal sistem içerisindeki konumu aktarılır. 

 

BS 224 KIYMETLİ EVRAK VE TAKİP HUKUK BİLGİSİ 

Kıymetli evrakla ilgili genel hükümler, düzenlenişi tanımı ve unsurları, tasnifi zıyaı ve iptali, 

ticari senetler, poliçe, bono ve çek, cebri icra ve çeşitleri, ilamsız icra takibi, takip talebi, ödeme 

emri ve kesinleşmesi, haciz, satış, ilamlı icra, İhtiyati haciz ve iflas ve konkordato kavramları 

ele alınır. 

 

 



BS 226 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 

Dış ticaret ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemleri ve ihraç sonrası yapılacak işlemler, dış ticaret 

işlemlerindeki belgelerin düzenlenmesi, ithalat ve ihracat işlemlerinde yetkili kurum ve 

kuruluşlarla ilgili işlemler üzerine odaklanılır. 

 

BS 228 REASÜRANS TEKNİKLERİ 

Genel olarak reasürans, ihtiyari reasürans, bölüşmeli otomatik reasürans anlaşmaları; kotpar 

anlaşmaları, eksedan anlaşmaları, ihtiyari anlaşmalar, bölüşmeli - bölüşmesiz eksedan 

anlaşmalar, hasar fazlası reasürans konulana yer verilir. 

 

BS 230 BANKACILIKTA ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI 

Bankacılık sistemindeki kuruluşlar, bu kuruluşların sundukları hizmet ve ürünler, bu hizmet ve 

ürünlerin uygulamasındaki prosedür ve mevzuatlar aktarılır. 

 

BS 232 FİNANSAL OKURYAZARLIK 

Finansal Okur Yazarlık Finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, paranın zaman değeri, 

finans matematiği, mali tablolar ve analizi, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, fon 

kaynakları, finansal aracılar, finansal araçlar, finansal planlama, başabaş analizi, yatırım 

kararlarında kullanılan yöntemler ele alınır. 

 

MESLEKİ SEÇMELİ IV 

BS 234 SİGORTA MUHASEBESİ 

Sigorta muhasebesine giriş, sigorta işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, sigortacılıkta dönem 

sonu işlemleri, hasar işlemleri muhasebesi, tek düzen hesap planı ve işleyişi, üretim 

muhasebesi, prim ve iptal konularını içerir. 

 

BS 236 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

Yönetim sürecine giriş, yönetim düşüncesinin evrimi yönetim kademeleri ve yönetici becerileri, 

planlama süreci, işletmelerde hukuki organizasyon örgütleme (organizasyon) , davranışsal 

yönetim ve organizasyon teorisi, yönetim süreci, modern organizasyon teorisi, stratejik 

ortaklıklar kurma konularını kapsar. 

 

 



BS 238 BANKA DENETİMİ 

Denetimin önemi, standartları, denetimin planlanması, varlık ve borç hesaplarının denetimi 

konularını içerir. 

 

BS 240 KREDİ TALEPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Asimetrik bilgi problemi, kredi analizleri, kredi analizlerinde kullanılacak teknikler, kredi 

analiz raporlarının düzenlenmesi, kredi taleplerinin bankalar tarafından reddedilmesi, örnek 

olaylar üzerine odaklanılır. 

 

BS 242 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SAĞLIK SİGORTASI 

Hayat, sağlık sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi, hayat ve sağlık sigortası sektörü ve 

bireysel emeklilik şirketleri konularına yer verilir. 

 

BS 244 HASAR İŞLEMLERİ VE RİSK YÖNETİMİ 

Hasar sürecinin branşlar bazında anlatımı, hasar yönetiminin şirketler açısından önemi, 

eksperlerin görevleri, eksper atama kriterleri, oto branşında anlaşmalı servis sisteminin 

faydaları, hasar muhasebesi, bankaların karşılaştıkları risk türleri, faiz ve kur riskine karşı 

uygulanan korunma teknikleri, bankacılık alanında yaşanan ulusal ve uluslararası krizler 

hakkında uygulamaya dönük bilgileri ve örnek olaylar aktarılır. 

 

GENEL SEÇMELİ I 

GS 201 AKADEMİK TÜRKÇE 

Dersin içeriğini; yabancılara Türkçe öğretiminin temel ilkeleri, basamaklı kur sisteminin 

yabancılara Türkçe öğretiminde kullanımı, bu alanda uygulanan sınavlar ve AOBM'de yer alan 

yeterlikler, dil öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler ile ders kitaplarının incelenmesi 

oluşturmaktadır. 

 

GS 203 ÇEVRE KORUMA 

Çevre yönetmelikleri, risk analizi, atık yönetimi, doğal kaynaklar, koruma önlemleri ele alınır. 

 

GS 205 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 

Davranış bilimlerine giriş; psikolojide temel yaklaşımlar; algı, tutum, atıf, duygular; öğrenme; 

ihtiyaçlar ve motivasyon; yaşam boyu gelişim;  kişilik ve benlik; kültür ve davranış; sosyal 



statü, sosyal etki, İletişim; çatışma;  stres, sağlık; davranış bilimlerinde güncel tartışmalar 

konularını içerir. 

 

GS 207 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 

Konuşma kavramı, iletişimde sözlü ve yazılı anlatımın yeri, konuşmanın temel öğeleri, ses, 

oluşumu ve konuşma organları, sesin niteliği,  diksiyon,  beden dili söyleyiş kuralları ve 

kusurları; sözlü anlatım bozuklukları konularını içerir. 

 

S 209 FİNANSAL OKURYAZARLIK 

Post-modern Tüketim Kültürü, Tüketici Okuryazarlığı, Finansal Okuryazarlık, Finansal 

Okuryazarlığın Önemi, Bireysel Finans, Hanehalkı İçin Finansal Yönetim, Finansal Sitemin 

Karanlık Yüzü ve Yatırımcının Korunması konularına yer verilir. 

 

GS 211 GİRİŞİMCİLİK I 

İş kurmayı öğrenmek, bir iş kurma sürecinin aşamaları, fizibilite projelerini banka açısından 

değerlendirmek aktarılır. 

 

GS 213 İLETİŞİM 

Sözlü ve sözsüz iletişim, yazılı iletişim, etkili iletişim, bireysel ve kitlesel iletişim, örgütsel 

iletişim, aile içi iletişim, iletişim engelleri ve çatışma konularında temel bilgiler içerir. 

 

GS 215 İLK YARDIM 

İlk yardımın temel uygulamaları, solunum yolu tıkanıklığında ilk yardım, dış ve iç kanamalar 

yara ve yara çeşitleri, Bölgesel yaralanmalarda, çeşitli kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım.  

Acil bakım gerektiren hastalıklarda ilk yardım, zehirlenmeler, sıcak çarpması, yanık ve 

donmalar, yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım. Acil taşıma teknikleri, kısa mesafede hızlı 

taşıma teknikleri, sedye oluşturarak hasta veya yaralıları taşıma konularını içerir. 

 

GS 217 İŞ HUKUKU 

İş hukukunun ortaya çıkışı, iş hukukunun kaynakları,  iş sözleşmesinin türleri, iş sözleşmesinin 

feshi, çalışma saatleri, izinler ve ücretler, sosyal güvenlik kavramı, sendika hukuku, toplu iş 

sözleşmesi kavramlarına yer verilir. 

 



GS 219 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

İş sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemi, iş sağlığı 

ve güvenliği alanında kavramlar, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin genel görünümü, iş 

kazaları, meslek hastalıkları, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak önlemler, iş 

kazaları ve meslek hastalıklarından doğan maliyetler aktarılır. 

 

GS 221 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 

Bu dersin içeriğini, kalite kavramı ve gelişimi, küresel rekabet ve yeni yönetim paradigmaları, 

kalite yönetim sistemleri amaç ve ilkeleri, Toplam kalite yönetimi felsefe ve ilkeleri, Toplam 

kalite yönetimi ve klasik yönetim arasındaki farklar, Toplam kalite yönetimi uygulamaları, 

süreç yönetimi, Kamu örgütlerinde toplam kalite yönetim modelleri ve Türkiye’de ve dünyada 

toplam kalite yönetimi konularını kapsamaktadır. 

 

GS 223 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA I 

Bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, avantajları, 

dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP 

sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden en 

yaygın olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım 

firmasının seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan 

problemlerin, enformasyon teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik 

faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere 

aktarım yapılmaktadır. 

 

GS 225 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, sosyal 

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, katılımcı ve demokratik 

bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje 

geliştirme/uygulama, Sivil toplum kuruluşları, Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve 

sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar konuları üzerine odaklanılır. 

 

 

 

 



GENEL SEÇMELİ II 

GS 202 E-TİCARET 

Elektroniğin gelişim süreci ve bu süreç içinde pazarlamanın yeri, elektronik pazarlamayla ilgili 

kavram ve terimler, mal ve hizmetlerin dijital pazarlanması sürecinde etkinlik, verimlilik ve 

rekabet konularına odaklanılır. 

 

GS 204 FOTOĞRAFÇILIK 

Fotoğraf olgusu ve kavramın tanımlanır. Fotoğrafın tarihsel gelişimi, Fotoğraf makinesi (analog 

/ dijital) ve çalışma prensipleri ve Fotoğraf yorumlaması konularına yer verilir. 

 

GS 206 GİRİŞİMCİLİK II 

Girişimcilik özelliklerinin sınanması ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri konularında 

bili verilir. İş planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, 

yönetim planı ve finans planı) tanımlanır. İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye 

çalışmaları (Pazar araştırması, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı ve finans planı) 

düzenlenir. İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar tartışılır. 

 

GS 208 GÜNCEL EKONOMİK KONULAR 

İktisadın Tarihi, İktisadi Düşünce akımları, Türkiye'de ve Dünya'da yaşanan iktisadi olaylar ele 

alınır. 

 

GS 210 HALKLA İLİŞKİLER 

Halkla ilişkiler kavramı, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkilerin gelişimi, halkla ilişkiler 

modeli, tanıtım, pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve etik halkla ilişkilerde hedef kitle, basın 

bülteni yazma, halkla ilişkiler yönetimi halkla ilişkiler kampanyaları halkla ilişkiler ve sosyal 

sorumluluk, kriz yönetimi, kurum içi iletişim itibar yönetimi konularına yer verilir. 

 

GS 212 HİZMET PAZARLAMASI 

Hizmet kavramı ve özellikleri, Hizmet sektörünün önemi, Hizmet sektörü büyüme nedenleri, 

Türkiye’de hizmet sektörü. Hizmetlerin sınıflandırılması, Ürün, Bir ürün olarak hizmet, 

Hizmetlerde ürün karma stratejileri, Dağıtım, Hizmet işletmeleri için dağıtım kanalı 

seçenekleri, Fiyatlama, Hizmetler için fiyatlama yaklaşımları, Tutundurma, reklam, satış 

tutundurma, Halkla ilişkiler, Kişisel satış, Doğrudan pazarlama, Hizmet pazarlaması ve insan 



kaynakları, Hizmet ve müşteri, Hizmet pazarlaması ve fiziksel kanıtlar, Hizmetler için kapasite 

ve talep yönetimi stratejileri, Kapasite yönetimi, Hasıla yönetimi, İşlemsel pazarlama, İlişkisel 

pazarlama konularını içermektedir. 

 

GS 214 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Bu ders, insan kaynakları yönetiminin ortaya çıkışı, iş analizi, İK planlama, İK temin ve seçimi, 

eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, iş değerleme ve ücret gibi İK uygulamaları ile 

ilgili konuları kapsamaktadır. 

 

GS 216 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 

Bu ders, işletme tanımı, türleri, çevre unsurları, işletmenin fonksiyonları, verimlilik türleri, 

ekonomik birleşmeler konularını içermektedir. 

 

GS 218 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA II 

Bilgi sistemlerine detaylı bir bakış açısı geliştirilerek; ERP tanımı, tarihsel gelişimi, avantajları, 

dezavantajları, özellikleri, modülleri, ERP sisteminin yurt içi ve yurt dışı pazarındaki yeri, ERP 

sektöründe rol oynayan firmalar aktarılmaktadır. Çok Ölçütlü Karar Verme yöntemlerinden en 

yaygın olarak kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemiyle şirkete en uygun yazılım 

firmasının seçiminin, ERP sistemlerinin kurulumu ve kurulduktan sonra karşılaşılan 

problemlerin, enformasyon teknolojilerinde proje yönetiminin ve başarıya etki eden kritik 

faktörlerin üzerinde durulmaktadır. ERP programlarından NETSIS yazılımı ile öğrencilere 

aktarım yapılmaktadır. 

 

GS 220 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI 

Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimini incelemek, Sosyal davranış protokolünü uygulamak, 

Kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak, Kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, 

Kişisel bakımını yapmak, Kıyafet ve aksesuar seçmek konularını içermektedir. 

 

GS 222 SAĞLIKLI VE AKTİF YAŞLANMA 

Sağlıklı yaşlanma ve aktif yaşlanma kavramları tanımlanır ve Dünya Sağlık Örgütü’nün 

yaşlanma konusuna bakış açısına yer verilir. Yaşlı sağlığı üzerine düzenlenen Uluslararası ve 

Ulusal Eylem Planları incelenir. Sağlıklı yaşlanma ile ilgili şehirlerden beklenenler ve İl Sağlık 

Müdürlüklerinin sağlıklı yaşlanma çalışmaları tartışılır.  



GS 224 SATIŞ TEKNİKLERİ 

Bir ürünün satış sürecine yoğunlaşır. Öğrenci ihtiyaç belirleme, yaklaşım, ürünün gösterimi, 

itirazların karşılanması ve satışın kapanması sürecini takım çalışması yoluyla sınıfta 

canlandırır. Satış konusundaki uzmanların konuşmaları internet üzerinden izlenerek üzerinde 

tartışılır. 

 

GS 226 YARATICI DRAMA VE DOĞAÇLAMA 

Dramanın sosyolojik, psikolojik boyutları, Dramanın tarihi ve eğitimde uygulamaları, Eğitimde 

drama, rol oynama ve doğaçlama terimlerini ve dramanın yaratıcılık ve iletişim kavramlarıyla 

ilişkisi, Drama uygulamaları ve farklı derslerin öğretiminde drama etkinliklerinden nasıl 

yararlanılacağı incelenecektir. 

 

GS 228 SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ 

Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama. Sosyal 

sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma. Katılımcı ve demokratik 

bireyler olma, dayanışma ve işbirliğini pekiştirme, sorumluluk alma ve proje 

geliştirme/uygulama. Sivil toplum kuruluşları, Avrupa düzeyinde gerçekleştirilen gençlik ve 

sosyal sorumluluk projeleri alanlarındaki güncel tartışmalar konularını içerir. 


