
EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ 

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

 

A.Amaçlar 

 

Programın amacı,finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni 

finans enstrümanları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini 

bilen özellikle finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve 

analitik düşünme yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmektir. Bu program bankacılık ve sigortacılık sektörünün 

ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca Bankacılık ve Sigortacılık 

Programı titizlikle belirlediği ders ve uygulama programları ile mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş 

tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır Sermaye Piyasası Kurumunun (SPK), bankaların, 

sigorta şirketlerinin açtığı sınavlara hazırlama amacını da gütmektedir. 

B.Hedefler  

Bölümümüzün başlıca hedefleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştiren bölümleri arasında tercih edilen 

bir bölüm konumuna gelmektir. Gerekli bilimsel ve sosyal yetilerle donatılmış, bir üst seviyedeki eğitimleri takip 

edebilen, çalışacakları ortamlarda kritik düşünme ve liderlik becerilerine sahip, disiplinler arası işbirliği 

sağlayabilen, yönetici özelliklerine sahip, yenilikçi, özgün çözümler üretebilen Bankacılık ve Sigortacılık 

Meslek Elemanı yetiştirmektir. 

C. Program Öğrenme Çıktıları 

1. Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme 

2. Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve 

aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma 

3. Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

4. Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek olayı bağımsız olarak yürütebilme 

5. Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da öngörülemeyen karmaşık problemleri 

çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme  

6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri 

yürütebilme  

7.Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme 

gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme 

8.Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik 

yapısı gereği yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma 

9. Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü 

ve yazılı iletişim kanalları ile aktarabilme 

10. Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan 

veya olmayan kişilerle paylaşabilme 



11. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme 

ve meslektaşları ile iletişim kurabilme 

12. Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde 

bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. 

13. Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 

toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. 

14. Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve 

kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

D.Eğitim Öğretim Metotları 

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem 

yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi 

becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. 

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. 

Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: 

 Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 

1 

Ders Dinleme ve anlamlandırma 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

2 

Tartışmalı Ders 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

3 Özel Destek / 

Yapısal Örnekler 
Önceden planlanmış özel beceriler   

4 Rol Yapma / 

Drama 
Önceden planlanmış özel beceriler 

Standart derslik teknolojileri, özel 

donanım 

5 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler   

6 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler   

7 

Beyin Fırtınası 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım 

çalışması 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

8 
Küçük Grup 

Tartışması 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz 

9 
Gösterim 

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Gözleme imkan verecek gerçek ya 

da sanal ortam 

10 Benzetim 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları Gözleme imkan verecek gerçek ya 



işleme, Bilişim becerileri da sanal ortam 

11 

Seminer 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel 

beceriler 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

12 

Grup Çalışması 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

yönetsel beceriler, takım çalışması 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta, çevrimiçi 

sohbet, 

Web tabanlı tartışma forumları 

13 Saha / Arazi 

Çalışması 

Gözlem/durumları işleme, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler 
  

14 
Laboratuar 

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel 

beceriler, takım çalışması 
Özel donanım 

15 
Ödev 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, 

Bilişim 

İnternet veri tabanları, kütüphane 

veri tabanları, e-posta 

16 
Sözlü 

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları 

işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 
  

17 İnceleme / Anket 

Çalışması 
Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma   

18 

Panel 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, özel donanım 

19 

Konuk Konuşmacı 
Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları 

işleme 

Standart derslik teknolojileri, çoklu 

ortam araçları, projektör, 

bilgisayar, tepegöz, 

özel donanım 

20 
Öğrenci Topluluğu 

Faaliyetleri / 

Projeleri 

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru 

geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam 

boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, 

Önceden planlanmış özel beceriler 

  

 

E. Alınacak Derece 

Bu bölüm, yüksek öğretimde Bankacılık ve Sigortacılık alanında 120 AKTS’lik programa tabidir. Program 

başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bankacılık ve Sigortacılık alanında Ön 

Lisans derecesine sahip olunur. 

F.Kabul Koşulları 

Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM 

tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer 

programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem 



başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak 

değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur.  

Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları 

kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler.  

G.Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş 

Bölüm mezunları, bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finansal kuruluşların yanında, muhasebe şirketlerinde, 

değişik sektörlerin muhasebe servislerinde iş bulma imkanına sahiptirler.  Ayrıca mezun öğrenciler DGS 

sınavlarına girerek, başta Bankacılık ve Finansman lisans bölümleri olmak üzere, Aktüerya, Bankacılık, 

Ekonometri, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, İktisat, İşletme, İşletme Enformatiği, Maliye, Lojistik Yönetimi, 

Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği, 

Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ile ilgili tüm lisans 

bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir. 

H.Mezuniyet Koşulları 

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın 

tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her 

yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem 

sonu sınavları vardır.  

Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik 

sözlü tez sunumu yapması da (7. Veya 8. Yarıyılda) istenmektedir.  

 

 

J.Ölçme – Değerlendirme ve Puanlama 

Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı 

bölümündeki ilgili derse bakınız. 

  



K. Ders Planı – (Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Programı) 

BİRİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI  TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 

 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4 

2 Yabancı Dil Kurulu 1 8 1 9 12 

3 Genel Muhasebe 3 0 3 5 

4 İşletme 3 0 3 5 

5 Ticari Matematik 3 0 3 4 

 
TOPLAM 21 1 22 30 

BİRİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

6 Türk Dili  4 0 4 4 

2 
7 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 12 

8 İstatistik 2 1 3 5 

9 Bankacılığa Giriş 3 0 3 5 

10 Temel Hukuk 3 0 3 4 

 TOPLAM 20 2 22 30 

 

  



İKİNCİ YIL 

BİRİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

1 Temel Ekonomi 3 0 3 3 

2 Ticaret Hukuku 2 0 2 3 

3 İş İngilizcesi 2 1 3 4 

4 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 

 

2 1 3 4 

5 Sigortacılık İşlemleri 1 2 1 3 4 

6 Bankacılık Ürün ve Hizmetleri 1 1 2 4 

7 Banka ve Sigorta Matematiği 1 1 2 4 

 Staj/Bitirme Projesi    4 

TOPLAM 13 5 18 30 

İKİNCİ YIL 

İKİNCİ YARIYIL 

NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA TOPLAM AKTS 

8 Banka ve Sigorta Pazarlaması  

 

 

2 1 3 3 

9 Sigortacılık İşlemleri II 2 0 2 3 

10 Uluslararası Bankacılık ve Finans  

 

2 1 3 3 

11 Bankacılık Hukuku  2 0 2 3 

12 Kara Para Mevzuatı ( MASAK) 

 

1 1 2 3 

13 Kambiyo İşlemleri 

 

2 1 3 4 

14 Finansal Yönetim 

 

3 0 3 4 

15 Türkiye Ekonomisi 1 1 2 3 

 Staj/Bitirme Projesi    4 

 TOPLAM 15 5 20 30 
  



L.GENEL TOPLAMLAR 

GENEL TOPLAMLAR 

TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 69 

TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 13 

TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI - 

TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ - 

TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 4 

TOPLAM AKTS KREDİSİ 120 

 

M. AÇIKLAMALAR 

**: Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil dersinin 

devamı niteliğindeki dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen yarıyıllarda dersin 

devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler ön koşullu ders sınıfında 

olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna 

bağlıdır.  

**: Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi 

ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. 

**: Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara 

staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde “Ara Staj Değerlendirme” dersi 

kapsamında, yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir.  

**: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N.DERS İÇERİKLERİ: 

 

Ders  

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  

Kod OATA151 

Course History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles 

Code OATA151 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler.Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve 

Tepkiler, Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta Ara sınav 

8.Hafta İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

9.Hafta Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 

1923-1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 



14.Hafta Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final ve Değerleme 

Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

x     

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

x     

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

x     

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

x     

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

x     

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

x     

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme 

ve karşılayabilme 

x     

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

x     

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

x     

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve 

iletişim teknolojilerini kullanabilme. 

x     

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

 

 

 

 

 



 

Ders  

Yabancı Dil Kurulu I 

Kod OYDL151 

Course Foreign Language Code OYDL151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 12 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce´ye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileri 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)    

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Present Forms of Be 

2.Hafta Questions Negatives and Short Answers of BE, Possesive’s 

3.Hafta Present Simple Time 

4.Hafta Present Simple Questions Negatives and Short Answers 

5.Hafta Prepositions 

6.Hafta Modal 1 

7.Hafta Modal 2 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Past Simple 

10.Hafta Past Simple Negatives 

11.Hafta Count and Uncount Nouns 

12.Hafta Comparative and Superlative Adjectives 

13.Hafta Adjectives and Adverbs 

14.Hafta General Revision 

Final ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yabancı Dil Kurulu I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

x     

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

x     

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

x     

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

x     

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

x     

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

x     

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

x     

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

x     

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

x     

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

x     

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 



Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Bankacılık ve 

Sigortacılık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Bankacılık ve Sigortacılıkalanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      



9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Bankacılık ve Sigortacılıkalanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

 



12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 

 

– DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Bankacılık ve 

Sigortacılık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 



İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

İşlenen konu başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta 1.3 What’s your favourite film? 

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 4.2 The Info-Bike 

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Bankacılık ve 

Sigortacılık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     



4 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir.İşlenen ünite ve konu başlıkları 

aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 



5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip  

 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

Ders  

Genel Muhasebe 

Kod OISL153 

Course 1. General Accounting 

 

Code OISL153 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Muhasebe İle İlgili Temel Kavramlar (Bilanço, Gelir Tablosu, Hesap Kavramı,,Hesap 

Planı, Kayıt Yöntemleri vb) Tek Ve Çift Taraflı Kayıt Usulü Ve Muhasebede Kullanılan 

Belli Başlı Belgeleri Kavrayarak Düzenleyebilme 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)    

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletme ve Muhasebe İle İlgili Temel Bilgiler 

2.Hafta Muhasebenin Bölümleri 

3.Hafta Mali Tablolar, Muhasebe Dönemi 

4.Hafta Muhasebe Hesabı İle İlgili Temel Bilgiler 

5.Hafta Kullanılan Hesaplara Göre Ticari Mal Kayıt Yöntemleri 

6.Hafta Senet Hesapları, Bono, Çek 



7.Hafta Poliçe, Menkul Kıymetler 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Mali Duran Varlıklar 

10.Hafta Maddi Duran Varlıklar 

11.Hafta Amortisman ve Amortisman Hesaplama Yöntemleri 

12.Hafta Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Yenileme Fonu 

13.Hafta Temel Mali Tabloların Düzenlenme İlkeleri, Temel Mali Tabloların Düzenlenmesi ve 

Sunulması 

14.Hafta Katma Değer Vergisi ve Muhasebe Hesapları 

Final ve Değerlendirme 

 

 

Genel Muhasebe - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

   x  

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

 x    

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

 x    

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

    x 

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

   x  

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 



O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Bankacılık ve 

Sigortacılık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level of 

English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing skills 

are. 

Ön Koşul YOK  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives 

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

O – DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Yabancı Dil Kurulu I  Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Bankacılık ve 

Sigortacılık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve 
proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

     

4 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
 

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 
düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 

     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak,     X 



alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Bankacılık ve Sigortacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders İşletme Kod  

OISL151 

Course Administration Code OISL151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik İşletme ile ilgili temel kavramlar. İşletmelerin amaçları ve sorumlulukları. İşletmelerin 

sınıflandırılması. Girişimcilikle ilgili temel kavramlar, İş Planı yapma ve bir iş fikri 

bulma, Ekonomik sistemler ve işletmecilik, İşletmelerin kuruluşu ile ilgili çalışmalar. 

İşletme ve çevresi. İşletmelerin fonksiyonları: yönetim, üretim, pazarlama, İnsan 

kaynağı, finansman, muhasebe, araştırma-geliştirme ve halkla ilişkiler fonksiyonları. 

Yönetimin Fonksiyonları yöneltme, planlama, karar verme, organize etme, koordine 

etme, denetim. 



İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)    

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İşletmeciliğe giriş ve temel kavramlar 

2.Hafta İşletmenin kuruluşu, İşletmenin kuruluş İle İlgili Çalışmalar 

3.Hafta İşletmelerin sınıflandırılması (Ekonomik, Hukuki, Sermaye Sahipliği Yönünden) 

4.Hafta İşletmelerin sınıflandırılması (İşletmelerarası Anlaşmalar,Uluslararası Olup Olmama 

Bakımından) 

5.Hafta Yönetim Fonksiyonu (Yönetim Teorileri,İşletme Alanında Yeni Kavramlar)) 

6.Hafta Yönetim Fonksiyonu (Planlama, Yönetici Becerileri, Liderlik 

7.Hafta Pazarlama Fonksiyonu (tüketici, mamul, marka) 

8.Hafta ARA SINAV 

9.Hafta Pazarlama Fonksiyonu (pazarlama karması) 

10.Hafta Üretim Fonksiyonu (Üretim, üretim sistemlerinin sınıflandırılması) 

11.Hafta Üretim Fonksiyonu (Üretim Planlaması) 

12.Hafta Finans Fonksiyonu 

13.Hafta İnsan Kaynakları Fonksiyonu 

14.Hafta Halkla İlişkiler Fonksiyonu 

Final ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

İşletme- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

 x    

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

 x    

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

 x    

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek  x    



olayı bağımsız olarak yürütebilme 

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

 x    

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

 x    

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

 x    

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

 x    

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

 x    

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

 x    

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

 x    

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders İş İngilizcesi Kod OYDL255 

Course Business English Code  

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencilerin iş hayatında ihtiyaç duyacakları İngilizce terimleri anlayıp kullanabilme, 

iş metinleri ve makaleleri okuyup anlayabilme,sosyalleşme, özgeçmiş hazırlama, 

sözlüiletişim ve yazma becerileri kazandırma 

İngilizce İçerik To be able to understand and use English terms that students will need in business life, 

to read and understand business texts and articles, to socialize, to prepare resume, to 

gain oral communication and writing skills 

 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Self- İntroduction 

2.Hafta Business terms 

3.Hafta Business terms 

4.Hafta Business English WordstoKnow in Financial Markets 

5.Hafta WelcomingVisitors (UsefulExpressions) 

6.Hafta Starting a Conversation 

7.Hafta Writing an Office Memo 

8.Hafta Vizeler- Midtermexams 

9.Hafta How To Write A Business E-Mail 

10.Hafta Jobİnterview (FormalandInformalExpressions) 

11.Hafta 
Presentation 

12.Hafta Meeting 

13.Hafta EffectiveCV Preparation 

 

14.Hafta UsefulPatternsandSampleCues 

Final Sınavları –Final exams 

 

İş İngilizcesi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 
1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Bankacılık ve 

Sigortacılık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri 
ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere 
sahip olabilir. 

     

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 
yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, 
kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve      

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj__7TphKLWAhWFwBQKHfEqAdgQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.marmaradilmerkezi.com%2Ftr%2Ficerik%2F116%2Fingilizce-is-mailleri-i-in-faydali-kaliplar-ve-ornek-cumleler&usg=AFQjCNGLvs2ImDZ3xFhShM6tZa2XpQ6U9g


proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 

4 Bankacılık ve Sigortacılıkalanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 
becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 
  

     

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları 
çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

     

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

     

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe 
yönlendirebilmek. 

     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      
9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman 
olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 
alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

    X 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde 
bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

     

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında 
toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

     

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre 
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

     

15 Bankacılık ve Sigortacılıkalanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 
uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 
kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

 

 

 

Ders  

Ticari Matematik 

Kod  

OMAT151 

Course Commercial Mathematics Code OMAT151 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Ticari matematikle ilgili temel kavramlar,alış fiyatı, maliyeti, satış fiyatı,brüt satış 

fiyatı,net kar, brüt kar,kar-zarar hesaplamaları, basit faiz bileşik faiz, iç ve dış iskonto 

hesapları,problem çözme becerisi  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)    

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ticari matematikte temel ve genel kavramlar, 

2.Hafta Yüzde tutarı,temel sayı,yüzde payı, Yüzde ile ilgili problemler 

3.Hafta Oran ve orantı,doğru orantı,ters orantı 

4.Hafta Bileşik orantı,oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar 

5.Hafta Maliyet ve satış hesaplamaları,maliyet üzerinden karlı ve zararlı satış,satış üzerinden karlı 

ve zararlı satış 

6.Hafta Kar zarar yüzdesinin hesaplanması, kar zarar tutarları belli iken maliyet ve satış fiyatının 

hesaplanması,dengi hesaplar 

7.Hafta Maliyet ve satış hesapları ile ilgili problemler 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Faiz hesapları, Basit faiz, Ana para, ve 1.Ara Sınav 

10.Hafta Difere faiz,baliğ hesaplaması,antisipe faiz 

11.Hafta Logaritma cetvelinin kullanılması, Bileşik faiz 

12.Hafta İskonto hesaplamaları,iskonto ve nominal değerin hesaplanması,denk bonolar 

13.Hafta Karışım ve karışımla ilgili problemler 

14.Hafta Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler 

Final ve Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

Ticari Matematik- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

 x    

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

 x    

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

 x    

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

 x    

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

 x    

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

 x    

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

 x    

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

 x    

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve  x    



beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

 x    

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

 x    

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders Türk Dili Kod OTRD152 

Course Turkish Language Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, 

imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul Bu derse ait bir ön koşul bulunmamaktadır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %70 + 1 Kısa Sınav %15 + 1 Ödev %15) 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,6,7,13,15,19 



Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final ve Değerleme Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

 

 

 

 

 

 

 

Türk Dili - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

x     

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

x     

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

x     

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

x     

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

x     

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

x     

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

x     

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

x     

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

x     



aktarabilme 

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

x     

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders  

Yabancı Dil Kurulu II 

Kod OYDL152 

Course Foreign Language Code OYDL152 

Krediler Teori: 6 Uygulama: 3 Kredi: 9 AKTS: 12 

İçerik Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri 

(kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli 

durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel 

seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca 

yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan 

konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative 

adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don’t have to, wh- 

questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-

ing form etc.) içermektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Questions with How +adjective; expressions of quantity 

2.Hafta Going to for future plans 

3.Hafta Prepositions of movement; linking words: because, so, but, although 

4.Hafta Time prepositions; in, on, at ---permission and request sentences 

5.Hafta Comparatives 

6.Hafta Superlatives 

7.Hafta Should for advice 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Reported speech with say and tell 

10.Hafta Would like, like, would prefer, prefer 

11.Hafta Present perfect for experience 

12.Hafta Have to; don’t have to 

13.Hafta Will for prediction 

14.Hafta Present perfect: how long / for / since 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

Yabancı Dil II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

x     

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

x     

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

x     

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

x     

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

x     

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

x     

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

x     

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe x     



yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

x     

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

   x  

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

x     

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

Ders Temel Hukuk Kod OHUK152 

Course Basic Law Code OHUK152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Bu derste, hukukun temel kavramları, toplumsal hayatı etkileyen ve yönlendiren kurallar 

ile hukuk kuralları, bunlar arasındaki ilişkiler; Anayasa, yasalar ve diğer yazılı hukuk 

kuralları ve bunların anlam ve etkileri ele alınmaktadır. Bunun yanında hukuk devleti, 

insan hakları, hak arama ve haklara saygı bilinci üzerinde durulmaktadır. Kamu hukuku - 

özel hukuk ayrımı ile hukukun dalları ve önemli özellikleri üzerinde durulmakta; hukuk 

karşısında bireyin ve devletin durumu tartışılmakta, hukukun uygulanması ile ilgili 

konulara değinilmektedir. Bu dersin sonunda hukuk fakültesine yeni gelen bir 

öğrencinin, hukukun temel kavramları ve hukukun işleyişi konusunda temel bilgiye 

sahip olması hedeflenmektedir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)    

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Beşeri Davranış Kuralları 

2.Hafta Hukuk Kurallarının Müeyyidesi 

3.Hafta Hukuk İle İlgili Bazı Kavramlar 

4.Hafta Adalet Kavramı-Hak Kavramı 

5.Hafta Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayrımı 



6.Hafta Kamu Hukukunun Alt Dalları 

7.Hafta Özel Hukukun Alt Dalları 

8.Hafta Yargı Örgütü 

9.Hafta Hukuk Sistemleri 

10.Hafta Hukukun Kaynakları 

11.Hafta Hukuk Kurallarının Çeşitleri 

12.Hafta Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması 

13.Hafta Hukuk Kurallarının Yorumu-Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu 

14.Hafta Kanun Boşluğu ve Hakimin Boşluk Doldurması 

Final ve Değerlendirme 

 

Temel Hukuk- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

     

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

     

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

     

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

     

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

     

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

x     

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

x     

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

x     

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

x     

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

x     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

x     

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 



Ders  

Bankacılığa Giriş 

Kod  

OBNS152 

Course Introduction toBanking Code OBNS152 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Bankaların kuruluş amacı; Banka türleri; Bankaların fon kaynakları ve fon kullanımı; 

Bankaların hizmet ürünleri; Bankacılıkta önemli yeri olan diğer işlem ve kavramlar; 

Bankacılık Sistemi ve Türkiye’de Bankacılık Sektörü’nün tanıtılması amaçlanmaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)    

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Banka ve Bankacılık 

2.Hafta Merkez Bankacılığı 

3.Hafta Ticari Bankacılık 

4.Hafta Kalkınma ve Yatırım Bankacılığı  

5.Hafta Uluslararası Bankacılık 

6.Hafta Banka Tabloları ve Analizi 

7.Hafta Mevduat ve Bankacılık Hizmetleri 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Kredi İşlemlerinde Temek Bilgiler 

10.Hafta Kurumsal Krediler 

11.Hafta Bireysel Krediler 

12.Hafta Kredi Yönetimi 

13.Hafta Kredilerde Güvence 

14.Hafta Sorunlu Krediler 

Final ve Değerlendirme 

 

Bankacılığa Giriş- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

    x 

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

   x  

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

   x  



5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

   x  

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

   x  

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

   x  

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

   x  

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

   x  

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

   x  

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

   x  

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

   x  

 

 

 

 

Ders  

İstatistik 

 

Kod 

 

OISL154 

Course Statıstıcs Code OISL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Temel Kavramlar. İstatistik Serileri. Merkezi Eğilim ve Değişkenlik Ölçüleri. Endeksler 

endeks çeşitleri. Olasılık teorisi. Korelasyon kavramı. Regresyon doğrusal regresyon 

tanımı. Trend analizi zaman serilerinin tanımı ve analizi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   



Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Frekans dağılımı ve grafikleri 

2.Hafta Merkezi ölçümler 

3.Hafta Varyasyon ölçümleri 

4.Hafta Olasılık 

5.Hafta Olasılık Dağılımı 

6.Hafta Binom Dağılım 

7.Hafta Normal Dağılım 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Bir örneklemli istatistik testler 

10.Hafta İki örneklemli istatistik testleri 

11.Hafta Nokta dağılım grafiği ve korelasyon 

12.Hafta Regresyon ve Trend 

13.Hafta Varyans analizi 

14.Hafta Scheffe ve Tukey Testleri 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstatistik- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

  x   



karşılayabilme 

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ders  

Temel Ekonomi 

Kod OIKT251 

Course Basic Economy Code OIKT251 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Tüketici ve üretici teorileri, tam rekabet ve tekel piyasaları ve sektörlerin, firmaların ve 

tüketicilerin çeşitli piyasa koşulları altındaki davranışlarını analiz etme, 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kıtlık kanunu, ekonomi ilminin tanımı, alternatif maliyet 

2.Hafta Ana kavramlar, Üretim faktörleri ,Mal, hizmet , fayda, üretim 

3.Hafta Ekonominin ana sorunları ve ekonomik düzen 

4.Hafta Fiyat teorisine giriş,Talep, Talebi etkileyen faktörler, Talep çizelgesi ve eğrisi, Bireysel 

talep ve piyasa talebi 

5.Hafta Talep kanunu ve istisnaları, talebin fiyat esnekliği, Talep değişmesi ve talep eğrisi 

üzerinde hareket, talebi etkileyen faktörler 

6.Hafta Arz çizelgesi ve eğrisi, firma arzı ve endüstri arzı ,Arz kanunu, arz esnekliği, arz eğrisi 

üzerindeki hareket ve arz değişmesi 

7.Hafta Tam rekabet piyasasında denge fiyatının oluşumu 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Tüketici teorisi, kardinal ve ordinal faydacılar 

10.Hafta Üretici teorisi, üretim fonksiyonu, maliyet analizi 

11.Hafta Fiyat teorisi, tam rekabet piyasası 

12.Hafta Aksak rekabet piyasaları 

13.Hafta Üretim faktörleri fiyat analizi 

14.Hafta Üretim faktörleri fiyat analizi 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

Temel Ekonomi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   



6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

Ders  

Ticaret Hukuku 

Kod OISL259 

Course  Code OISL259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Bu ders kapsamında, ticari işletme hukuku, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukuku 

ana başlıkları altında ticaret hukuku konuları incelenecektir. Türk Ticaret Kanunu 

kapsamında ticaret hukukunun konusu, ticari işletme, ticari iş, tacir, fikri ve sınai 

mülkiyet hakları, haksız rekabet, rekabetin korunması, adi şirket, ticaret şirketleri, 

kıymetli evrak türleri ve kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek) gibi konular 

incelenecektir 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ticaret hukukunun konusu, kaynakları ve tarihi gelişimi 

2.Hafta Ticari işletme, ticari işler ve tabi oldukları hükümler 



3.Hafta Tacir ve tacir olmanın hukuki sonuçları 

4.Hafta Ticaret sicili, ticaret ünvanı ve işletme adı 

5.Hafta Fikri ve sınai mülkiyet hakları, markalar 

6.Hafta Haksız rekabet, rekabetin korunması 

7.Hafta Ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Adi ortaklıklar, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, ortaklıklarda birleşme ve 

devralmalar 

10.Hafta Kollektif ortaklıklar, komandit ortaklıklar, limited ortaklıklar 

11.Hafta Anonim ortaklıkların kuruluşu ve işleyişi 

12.Hafta Anonim ortaklıkta pay kavramı, Sermaye Piyasası Kanuna göre halka açık anonim 

ortaklıklar, anonim ortaklıkların çıkardığı menkul kıymetler 

13.Hafta Kıymetli evrak kavramı, temel özellikleri, kıymetli evrak türleri; nama, emre ve hamile 

düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri 

14.Hafta Kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) 

Final ve Değerleme 

 

Ticaret Hukuku - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi   x   



evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 

 

 

 

 

 

 

Ders Sigortacılık İşlemleri I Kod OBNS255 

Course İnsurance Operations Code  

OBNS255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Hayat Sigortaları, Hayat Sigortalarının Tarihsel Gelişimi, Hayat Sigortalarında Genel 

Şartlar, Hayat Sigortalarında Sigortalı ve Sigortacı Yükümlülüklerinin 

Karşılaştırılması, Hayat Sigortası Çeşitleri, Türkiye’de Hayat Sigortacılığı, Hayat 

Sigortalarında Fon Yönetimi ve Bireysel Emeklilik Uygulamaları, Hayat Dışı 

Sigortalar; Hayat Dışı Sigorta Branşlarının Genel Şartları, Yangın Sigortalarında, Kaza 

Sigortalarında Riziko, Teminat Dışı Kalan Riskler, Motorlu Kara Taşıt Araçları Mali 

Sorumluluk Sigortası, Ihtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Işverenin Mali Sorumluluğu, 

3. Şahıs Mali Ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Ile Mühendislik Sigortaları Kapsamında 

Inşaat Sigortaları Ve Diğer Sigorta Türleri Ile Ilgili Konular.  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Hayat Sigortaları 

2.Hafta Hayat Sigortalarının Tarihsel Gelişimi, 

3.Hafta Hayat Sigortalarında Genel Şartlar, 

4.Hafta Hayat Sigortalarında Sigortalı ve Sigortacı Yükümlülüklerinin Karşılaştırılması 

5.Hafta Hayat Sigortası Çeşitleri, 

6.Hafta Hayat Sigortalarında Fon Yönetimi ve Bireysel Emeklilik Uygulamaları 

7.Hafta Türkiye’de Hayat Sigortacılığı 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Hayat Dışı Sigorta Branşlarının Genel Şartları 



10.Hafta Yangın Sigortalarında, Kaza Sigortalarında Riziko 

11.Hafta Teminat Dışı Kalan Riskler 

12.Hafta Motorlu Kara Taşıt Araçları Mali Sorumluluk Sigortası 

13.Hafta Ihtiyari Mali Sorumluluk Sigortası, Işverenin Mali Sorumluluğu, 3. Şahıs Mali Ve 

Ürün Sorumluluk Sigortaları 

14.Hafta Mühendislik Sigortaları Kapsamında Inşaat Sigortaları Ve Diğer Sigorta Türleri 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

Sigortacılık İşlemleri I- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

   x  

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

   x  

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

   x  

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

   x  

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

   x  

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

   x  

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

   x  

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

   x  

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

 x    

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

   x  

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

   x  

 

 



 

Ders Finansal Piyasalar ve Kurumlar Kod OBNS253 

Course Financial Markets And Institutions Code OBNS253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Temel Kavramlar, Mali Sistem, Finansal Piyasalar, Finansal Kurumlar Ve 

Fonksiyonları, Yatırım Fonları, Menkul Kıymetler Borsaları, Hisse Senetleri, Tahviller, 

Bonolar, Gelir Ortaklığı Senetleri, Repo, Ters Repo, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, 

Kar Zarar Ortaklığı Senetleri, Türev Ürünler 

İngilizce İçerik  

 

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Finansal Yatırım Araçları İle İlgili Temel Kavramlar 

2.Hafta Mali Sistem ve Finansal Piyasalar 

3.Hafta Finansal Kurumlar ve Fonksiyonlar, Yatırım Fonları, Menkul Kıymetler Borsası 

4.Hafta Bıst (Borsa İstanbul) 

5.Hafta Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurumları 

6.Hafta Hisse Senetleri ve Değerlemesi 

7.Hafta Tahviller ve Hazine Bonoları  

8.Hafta Vize Haftası  

9.Hafta Tahvil Değerlemesi 

10.Hafta Kar Zarar Ortaklığı Belgesi, Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler, Repo Ve Ters Repo 

İşlemleri, Gelir Ortaklığı Senetleri, Finasman Bonoları 

11.Hafta Opsiyon ve Futures Piyasalar  

12.Hafta Forward Piyasalar, Swap 

13.Hafta Leasıng, , Forfaıtıng 

14.Hafta Factorıng, Risk Sermayesi 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 



Finansal Piyasalar ve Kurumlar - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

 x    

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

 x    

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Banka ve Sigorta Matematiği Kod OBNS259 

Course Credit Analysis And Debt Management Code OBNS259 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Faiz Kavramı, Basit Faiz, Gelecek Değer ve Bugünkü Değer Kavramları, Bileşik Faiz, 

Sürekli Bileşik Faiz, Annüite Hesaplamaları, Hayat Sigortası, Mortalite Tablosu, Prim 

Ödeme Hesapları, Menkul Kıymetlerin Matematiği 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Faiz Kavramı, Faiz Türleri ve Önemli Tanımlar 

2.Hafta Basit Faiz Hesaplamaları 

3.Hafta Gelecek Değer, Bugünkü Değer ve Bileşik Faiz Hesaplamaları 

4.Hafta Efektif Faiz, Sürekli Bileşik Faiz Hesaplamaları 

5.Hafta Faiz Problemleri Çözümü 

6.Hafta Hazine Bonoları Değer Hesaplaması 

7.Hafta Tahviller ve Hesaplanması 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Hisse Senedi Matematiği 

10.Hafta Borç Amortismanı 

11.Hafta Çözümlü Problemler 

12.Hafta Hayat Sigortası ve Mortalite Tablosu 

13.Hafta Sigorta Prim Hesaplamaları 

14.Hafta Sigortacılık Değer Problemleri 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banka ve Sigorta Matematiği- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

    x 

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

   x  

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

   x  

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

   x  

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

   x  

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

   x  

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

   x  

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

   x  

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

   x  

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 

Ders Bankacılık Ürün ve Hizmetleri Kod OBSN257 

Course  Code OBSN257 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik Bankaların işlevleri,türleri ve kısa tarihçesinden başlayarak, bankacılık sektörünün 

ekonomi içindeki yeri ve öneminden hareketle ;temel bankacılık bilgileri, bankacılık 

hizmet ve ürünleri(çek,senet,havale, EFT, şube dışı bankacılık),mevduat hesapları; 

türleri, açılışı için şartları, zamanaşımı gibi temel konularda detaylı bilgiler verilmesi. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Mevduatın Tanımı, Türleri Ve Önemi. 

2.Hafta Hesap Açma Ve Hesap Açılışında Dikkat Edilecek Hususlar. 

3.Hafta Bankacılık Hizmetleri İle İlgili Genel Bilgiler ve Çeşitleri. 

4.Hafta Çek İle İlgili Temel Bilgiler, Unsurları, Çeşitleri. 

5.Hafta Çekte Ciro,Ciro Çeşitleri ve Karşılıksız Çekler. 

6.Hafta EFT Tanımı, İşlemleri ve Özellikleri 

7.Hafta Senetlerin Tanımı, Özellikleri ve Çeşitleri. 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Özel Bankacılık Ürünleri 

10.Hafta Kiralık Kasa İşlemleri, Kredi Kartları. 

11.Hafta ATM Bankacılığı,Telefon Bankacılığı Ve İnternet Bankacılığı. 

12.Hafta Piyasa Kavramı, Çeşitleri Ve Özellikleri. 

13.Hafta Sermaye Piyasası Temel Kavramları Ve Sermaye Piyasası Araçları. 

14.Hafta Sermaye Piyasası Kurumları,Yatırım Fonları,A-B Tipi Fonlar Ve Özellikleri. 

Final ve Değerleme 

 

Bankacılık Ürün ve Hizmetleri- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

    x 

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

   x  

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

   x  

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

   x  

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

   x  

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

   x  

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

   x  

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

   x  

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

   x  



11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

   x  

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 

Ders Bankacılık Hukuku Kod OBNS258 

Course Banking Law Code OBNS258 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Banka Hukukunun Tanımı ve Kaynaklarının Neler Olduğunun Öğretilmesi. Bankaların 

Organizasyon Yapıları, Kuruluş Aşamaları ve Kuruluş Şartların Neler Olduğu ve Buna 

Bağlı Olarak Banka Faaliyetlerinin Yasal Dayanaklarının Öğrenilmesi. TMSF, BDDK 

Ve TBB Kavramlarının Tanımları, Faaliyetleri Ve Görevleri Hakkında Detaylı 

Bilgilerin Öğrencilere Kazandırılması. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Bankalar Kanunu 

2.Hafta Bankaların Kuruluşu 

3.Hafta Bankaların Faaliyete Geçmeleri ve Şube Açmaları. 

4.Hafta Bankaların Organları. 

5.Hafta Mevduata Ait Hükümler. 

6.Hafta Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu. 

7.Hafta Bankacılık Sırrı ve Mevduatın Gizliliği. 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Bankacının Sorumlulukları. 

10.Hafta Bankalarda Belgelerin Saklanması. 

11.Hafta Bankaların Denetimi. 

12.Hafta Bankaların Devri ve Birleşmeleri. 

13.Hafta Bankaların Tasfiyesi. 



14.Hafta Uluslararası Bankacılık Hukuku 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

Bankacılık Hukuku- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

 x    

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

 x    

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

    x 

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

    x 

 

 



Ders Kara Para Mevzuatı (MASAK) Kod OBNS260 

Course  Code OBNS260 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kara Para Aklama Suçu Tanımı, Cezalar ve Yükümlülükler 

2.Hafta Kara Para Aklama Suçu Tanımı, Cezalar ve Yükümlülükler 

3.Hafta Kara Para Tarihsel Gelişimi 

4.Hafta Mali Suçları Araştırma Kurulu Yapısı, Faaliyetleri 

5.Hafta Mali Suçları Araştırma Kurulu Görev ve Yetkileri 

6.Hafta Banka İşlemleri Yoluyla Kara Para Aklama Yöntemleri 

7.Hafta Banka İşlemleri Yoluyla Kara Para Aklama Yöntemleri 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Kara Para Aklama Suçu ile Mücadele Yöntemleri ve Alınan Tedbirler 

10.Hafta Kara Para Aklama Suçu ile Mücadele Yöntemleri ve Alınan Tedbirler 

11.Hafta Kara Para Aklama Suçu ile Uluslararası Mücadele 

12.Hafta Türkiye’deki Kara Para Suçları ve Yasal Süreçler 

13.Hafta Türkiye’deki Kara Para Suçları ve Yasal Süreçler 

14.Hafta Dersin Genel Tekrarı 

Final ve Değerleme 

 

Kara Para Mevzuatı (MASAK)- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da   x   



öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

 x    

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

 x    

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

    x 

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

    x 

 

Ders Kambiyo İşlemleri Kod OBNS262 

Course  Code OBNS262 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Kambiyo İle İlgili Temel Kavramlar, Kambiyo Mevzuatına Göre Ödeme Şekilleri, 

İhracat Dövizlerinin Tahsil Süreleri, Kambiyo Dosyalarının Kapatılması, Kambiyo 

İşlemlerinde Kullanılan Belgeler ve Fonksiyonları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Kambiyo Kavramı 

2.Hafta Efektif ve Döviz İşlemleri 

3.Hafta Sermaye Hareketleri 

4.Hafta Kambiyo Senetleri 



5.Hafta Ödeme Şekilleri 

6.Hafta İhracat- İthalat 

7.Hafta Görünmeyen İşlemler 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Yurt Dışından Sağlanan Krediler 

10.Hafta Döviz Kredileri 

11.Hafta Prefinansman Kredileri 

12.Hafta Gayrinakdi Krediler 

13.Hafta Türev Ürünler 

14.Hafta Forfaiting –Faktoring-Leasing 

Final ve Değerleme 

 

Kambiyo İşlemleri- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

 x    

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

 x    

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

    x 

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

    x 

 

 



Ders Banka ve Sigorta Pazarlaması Kod OBNS252 

Course Banking and Insurance Marketing Code OBNS252 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Derste pazarlama, hizmet pazarlaması, bankacılık ve sigortacılıkta pazarlama, bankacılık 

ve sigortacılık hizmetlerinin temel özellikleri, hizmet kalitesini etkileyen faktörler, 

Banka ve sigorta hizmetlerinin fiyatlandırılması, hizmetlerinin dağıtımı, tutundurma, 

müşteri tipleri konuları aktarılacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Pazarlama Tanımları, Hizmet Pazarlaması, Bankacılık Ve Sigortacılıkta Pazarlama, 

2.Hafta Bankacılık Ve Sigortacılıkta Ürün Kavramı, Banka Ve Sigorta Hizmetleri, Bankacılık 

Ve Sigortacılıkta Hizmet Karması Ve Stratejileri, Bankacılıkta Pazar Bölümlendirme, 

Bankacılıkta Hedef Pazar Seçim Stratejileri, Bankacılıkta Ürün Ve Hizmet Yaşam 

Dönemi, 

3.Hafta Bankacılık Ve Sigortacılıkta Hizmet Kalitesi, Hizmette Kalite Sorunu Ve Denetlenmesi, 

4.Hafta Bankacılıkta Hizmet Kalitesi, Hizmette Kalite Sorunu Ve Denetlenmesi, Bankacılıkta 

Toplam Kalite Yönetimi 

5.Hafta Bankalarda Şube Performans Ölçümü Ve Performansın Değerlendirilmesi 

6.Hafta Acentelerde Performans Ölçümü Ve Performansın Değerlendirilmesi 

7.Hafta Bankacılık Hizmetlerinde Fiyatlama 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Sigortacılık Hizmetlerinde Fiyatlama, 

10.Hafta Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmetlerinde Dağıtım 

11.Hafta Bankacılık Ve Sigortacılık Hizmetlerinde Tutundurma 

12.Hafta Bankacılıkta Ve Sigortacılıkta Reklâm 

13.Hafta Kişisel Satış Ve Satışı Özendirme 

14.Hafta Halkla İlişkiler, İç Müşteriler 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 



Banka ve Sigorta Pazarlaması- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

    x 

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

    x 

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

    x 

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

    x 

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

    x 

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

    x 

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

   x  

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

    x 

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

    x 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

 x    

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

 x    

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Uluslararası Bankacılık ve Finans Kod OBNS256 

Course International Banking and Finance Code OBNS256 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 3 

İçerik Uluslararası Bankacılık İşlemleri, Uluslararası Ticarette Taraflar Ve Yükümlülükleri, 

Kullanılan Belgeler, Ödeme Ve Teslim Şekilleri, Yabancı Para İşlemleri Ve Kambiyo 

Mevzuatı,Kıyı Ötesi Bankacılık, Eurobond, Yabancı Tahvil, Sendikasyon Kredileri. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Uluslararası Bankacılık Hizmetleri. 

2.Hafta Uluslararası Ticarette Taraflar ve Yükümlülükleri 

3.Hafta Uluslararası Ödemeler ve Alımlar 

4.Hafta Mevduat Kabul Etme ve Kredi Verme. 

5.Hafta Fon Transferi 

6.Hafta Kambiyo Mevzuatı 

7.Hafta Kambiyo Mevzuatı 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Döviz Ticareti 

10.Hafta Eurobond, Yabancı Tahvil, 

11.Hafta Sendikasyon Kredileri 

12.Hafta Kıyı Ötesi Bankacılık. 

13.Hafta Kıyı Ötesi Bankacılık. 

14.Hafta Uluslararası Bankacılıkta Türkiye’nin Yeri 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uluslararası Bankacılık ve Finans- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

   x  

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

  x   

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

 x    

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ders Sigortacılık İşlemleri II Kod OBNS254 

Course İnsurance Operations Code OBNS254 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Sigorta Sektörü ve Sigorta İşletmeciliği Konularında Genel Bilgiler, Türk Sigortacılık 

Sektörünün İşleyişi, Sorunları İle Yeni Bireysel Emeklilik Kanunu  

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Sigortanın Tanımı, Genel Olarak Sigortacılık Ve Önemi 

2.Hafta Sigortacılığın Tarihsel Gelişimi Ve Genel Olarak Sigortacılık Kavramları 

3.Hafta Sigortacılıkta Risk Yönetimi 

4.Hafta Sigortacılığın Makro Ve Mikro İşlevleri İle Sigorta Süreci 

5.Hafta Sigorta Türleri: Mal Sigortaları 

6.Hafta Can Sigortaları 

7.Hafta Sorumluluk Sigortaları 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta Sigorta İşletmelerinde Yönetim Prensip Ve Uygulamaları 

10.Hafta Sigorta İşletmelerinde Aracılık Sistemi Ve Pazarlama Faaliyetleri (İstihsal) 

11.Hafta Türk Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu 

12.Hafta Türk Sigorta Sektörünün Sorunları Ve Çözüm Önerileri 

13.Hafta Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu 

14.Hafta Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun İncelenmesi 

Final ve Değerleme 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sigortacılık İşlemleri II- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

   x  

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

   x  

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

   x  

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

   x  

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

   x  

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

   x  

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

   x  

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

   x  

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

   x  

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

 x    

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

 x    

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

 x    

 

 

Ders Finansal Yönetim Kod OISL252 

Course Financial Management Code OISL252 

Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik Finansal Yönetime Giriş, Finansal Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar, Başabaş 

Noktasının Hesaplanması, Kaldıraçlar, Finansal Planlama, Faiz, Hazır Degerler 

Yönetimi, Çalışma Sermayesi Yönetimi, Alacaklar ve Stokların Yönetimi, Yatırım 

Projelerinin Değerlendirilmesi, Sermaye Maliyetinin Hesaplanması. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  



Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Finansal Yönetime Giriş, Finansal Yönetimin Amaçları, Fonksiyonları Ve Örgüt Yapısı 

İçindeki Yeri 

2.Hafta Finansal Analizde Oranların Kullanılması, Likidite Durumunun Analizinde Ve Finansal 

Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar 

3.Hafta Faaliyet Oranları, Karlılık Oranları Ve Piyasa Temelli Oranlar 

4.Hafta Finansal Planlamada Orta ve Uzun Vadeli Finansal Tahminler 

5.Hafta Başabaş Noktasının Hesaplanması 

6.Hafta Faaliyet Kaldıracı, Finansal Kaldıraç, Birleşik Kaldıraç Derecesi Konuları 

7.Hafta Çalışma Sermayesi Yönetimi, Nakit Yönetimi 

8.Hafta Stokların Yönetimi, Alacakların Yönetimi 

9.Hafta Uzun Vadeli Yatırım Kararlarında Faiz Faktörü, Basit Faiz, Bileşik Faiz 

10.Hafta Anüiteler 

11.Hafta Sermaye Bütçelemesi; Yatırım Harcamaları Türleri, Yatırım Projelerinde Değerlendirme 

Yöntemleri 

12.Hafta Net Bugünkü Deger Ve İç Verim Oranı Yöntemi 

13.Hafta Sermaye Maliyeti; Hisse Senedi Ve Tahvil Değerlendirilmesi 

14.Hafta Finansmanda Yeni Teknikler, Finansal Risk, Vadeli İşlem Piyasaları Ve İşlem Türleri 

Final ve Değerleme 

 

Finansal Yönetim- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   



10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 

 

 

Ders Türkiye Ekonomisi Kod OBNS264 

Course  Code OBNS264 

Krediler Teori: 1  Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik Öğrencileri Türkiye ekonomisinin tarihsel evrimi ve bu günü hakkında bilgilendirmek 

ve karşılaşılan sorunların nedenleri ve çözüm yollarını sahip oldukları ekonomi 

bilgilerini kullanarak açıklayabilmelerini sağlamaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %50  Finalin Ortalamaya Katkısı: %50 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,7,8 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar 

2.Hafta Ekonomi İle İlgili Temel Kavramlar 

3.Hafta 1923 - 1930 Dönemi: Kuruluş Dönemi 

4.Hafta 1930-1939 Dönemi: Devletçilik Dönemi 

5.Hafta 1939-1945 Dönemi: İkinci Dünya Savaşı Dönemi 

6.Hafta 1946 – 1960 Dönemi: Liberalizm Dönemi (Dış Dünyaya Yakınlaşma) 

7.Hafta 1960-1980 Dönemi: İthal İkameci Kalkınma Planları Dönemi (Planlı Kalkınma 

Dönemi) 

8.Hafta Vize Haftası 

9.Hafta 1980-1990 Dönemi: İhracata Yönelik Sanayileşme Dönemi  

10.Hafta 2001 Krizi Sonrasında Türkiye Ekonomisi  

11.Hafta Küresel Ekonomik Kriz ve Türkiye Ekonomisi 

12.Hafta Türkiye’nin Dış Ekonomik İlişkileri 



13.Hafta Türkiye’de Tasarruf Yetersizliği 

14.Hafta Türkiye Ekonomisinin Genel Değerlendirilmesi 

Final ve Değerleme 

 

Türkiye Ekonomisi- Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 Banka ve Sigorta konusunda temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilme 

  x   

2 Banka ve Sigorta alanında edinilen kuramsal uygulamalı bilgileri aynı 

alanda bir ileri eğitim düzeyinde ve aynı düzeydeki bir alanda 

kullanabilme becerileri kazanma 

  x   

3 Banka ve Sigorta alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

etme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme 

  x   

4 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı veya örnek 

olayı bağımsız olarak yürütebilme 

  x   

5 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ya da 

öngörülemeyen karmaşık problemleri çözmek için ekip üyesi olarak 

sorumluluk alabilme 

  x   

6 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje veya örnek olay çerçevesinde 

gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme  

  x   

7 Banka ve Sigorta alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilme 

  x   

8 Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyindeki bir mesleğe 

yönlendirebilme ve sigortacılığın dinamik yapısı gereği yaşam boyu 

öğrenme bilinci kazanmış olma 

  x   

9 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve 

beceriler düzeyindeki fikirlerini sözlü ve yazılı iletişim kanalları ile 

aktarabilme 

  x   

10 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşabilme 

     

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde 

kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim 

kurabilme 

x     

12 Banka ve Sigorta alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma 

Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim 

teknolojilerini kullanabilme. 

  x   

13 Banka ve Sigorta alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve 

sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere sahip olma. 

  x   

14 Banka ve Sigorta alanında çalışanların sosyal haklarının bilinmesi 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş 

sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma  

  x   

 


