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DERS iqEnirlnni
I.Yar DERSLERI

ATA.160 Atatiirk llkeleri ve
anltnrn gdkiig sebeplerine genel bir bakrg, Tiirkiye Cumhuriyeti'nin kuruluguna giden yol, Osmanh'nrn son donemindeki fiki

rmlan, Mondros mtitarekesi sonrasrnda iilkenin kargr kargrya kaldr[r durum ve Atatiirk'iin Samsun yolcululu, Milli Miicadelenin il
, Milli giigler ve Misak-r Milli, TBMM'nin kurulmasl, savaqln idaresini ele almasr ve Batr Cephesindeki savaglar, Biiyiik T

ING-101
ntary (The verb be: I, you, and we; The verb be: he, she, and they; This and these; Noun plurals; a / an vs. the; Possessive's

'; Possessive adjectives; Yes-No questions with be, Information questions with be; Simple present statements; Simple present: Yes-
uestions and short answers; Frequency adverbs; There's and There are, Quantifiers; Telling the Time)
igileri tanrtabilmek, Ulke ve Uluslan telafuz edebilmek, Rakamlan anlayrp telafvz edebilme, Meslekler hakkrnda konugmak ve kigi
ilgileri ci$renip anlatabilmek. Kigilerden bilgileri tekrar etmesini istemek, nesneleri tanrmlayabilmek igin srfatlan kullanabilmek,
lunan nesnelerden, aile iiyelerinden, zaman ve fiyatlardan bahsedebilmek. Bog zaman aktivitelerinden ve ne zaman yaptldrkl

ilmek. Konser, sergi vb. etkinlikler hakkmda bulunan ilanlardan onemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer y
aktmrndan iliqkilendirilmesi ve g0nliik rutinleri tanrmlama, Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplan kullanabih
)neri, teklif yapmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan kiqiler hakk
ru sofina ve cevap verebilme, diger insanlann bog zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerlegim yerlerini

k mekanlan tanrmlayabilme, kigilerin yaqadrklan yerler hakkmda soru sorabilme. Gegmigte gergekleqen olaylar hakk
ilmek, yrllan telafuz edip anlayabilmek, kisiler hakkrnda haberlere karsrhk verip karsrhkh soru soru

Tiirk Dili I
il nedir? Dillerin Dolugu. Dil diigiince baflantrsr, Dil Kiiltiir Ballantrsr, Dil Toplum Baflantrsr. Dtinya Dilleri ve Tiirkqe. Tiirk Dili
arihgesi. Ses Bilgisi. Tiirkge Kelimelerin Ses Ozellikleri, Vurgu, Heceler. Yapr Bilgisi. Yaprm Ekleri, Qekim Ekleri. Kelime, A
nlam Derecelerine Gore Kelimeler B-Anlam iligkilerine Grire Kelimeler C-Yapr Bakrmrndan Kelime Qegitleri. Kelim Tiirleri. Keli
ruplar, A- isim tamlamasr, B-Stfat tamlamasr C-Krsaltma Gruplan, Q-Unvan Grubu, D-Edat Grubu E-Ba[lag Grubu, F-Unlem G
-Tekrarlar. H-Fiilimsiler I-Savr Grubu. i-Bi fi i l ler. Ciimle, A-Ciimleni Oseleri B-Ciimle Cesitleri. Yazrm Kurallarr

igorta ve sigortacrh$rn tanlml, tarihi geliqimi, sigortanrn temel ilkeleri, sigortanrn Eegitleri, sigorta sozlegmesi, Sigorta ve sigortacthft
umr, tarihi geligimi, sigortanrn temel ilkeleri, sigortanrn qeqitleri, sigorta scizlegmesi, hasar, tazminat ve reasiirans kavramlannr
rmr, cizellikleri, kaynaklann srntflandtrtlmasr, sigorta igletmelerinin kurulugu ve organizasyon yaplsl, sigorta iqletmecilifi

im, stratejik planlama, sigorta qirketlerinde teknik karlzarar hesabr ve uygulamasr, biitgeleme, ig denetim, devlet denetimi
msrz denetimler.

BAS-103 Temel Bankacrhk
tltk kavramr ve tarihgesi, kizler ve giiniimtiz bankacrh[r, bankalarrn fonksiyonlan ve tiirleri, Merkez Bankacrhgr, TMSF

DK, TBB ticari bankalann iglevleri, genel miidiirliik ve gube organizasyonlan, mevduat, tanlml, tiirleri, mevduatla ilgili
vramlar, hesap agtltq ve kapanrqlan, faiz ve mevduat sigortasr kavramlan, cari hesap ve gek/senet iglemleri, kredinin tanrmt

nrflandtnlmasr, kredilendirme ilkeleri, teminat tiirleri ve iglemleri, kurumsal krediler, bireysel krediler, kredi kartlan ve alternati
trm kanallan bankalarda aktif-pasif ve risk vcinetimr

letmenin Temel Kavramlan, Amaqlan ve Qevre ile iliqkileri (igletmecilikle ilgili temel kavramlan agrklar, iqletmelerin amaglann
rrklar, igletmelerin ekonomik yapr igindeki yerini ve gevre ile olan iligkilerini agrklar); iqletmelerin Srnrflandrnlmast (Ekonomil

ksiyonlan bakrmrndan iqletmeleri srntflandrnr, Bi.iyiikltigiine ve seffnaye miilkiyetine grire iqletmeleri srnrflandrnr, Uluslar aras
up olmama ve iqletmeler arasrndaki anlaqmalara gcire iqletmeleri srnrflandrnr, Hukuki yaptlanna gore igletmeleri srntflandrnr
letmelerin Kurulug Qahgmalan, Biiyiikliigi.i ve Kapasitesi (igletmenin kurulugunda hangi agamalardan gegildigini agrklar, iqletmeni
rrulug yerinin segiminde rol oynayan faktorleri agrklar, iqletmelerin biiyiikliiklerinin hangi cilqiilere gcire belirlendiSini aqrkl:
etmelerde kapasite ve Eegitli kapasite kavramlannr agrklar); igletme Fonksiyonlan (Yonetimin <izelliklerini ve yonetim teorilerini
ligimini agrklar, Yonetimin temel fonksiyonlanndan olan pldnlama, orgiitleme, yiiriitme, koordinasyon ve denetim arasrndaki iligkiy
rklar, Uretimin <izelliklerini ve iiretim sistemlerinin srnrflandrnlmasrnr aQrklar, Uretim pldnlamasr, stok kontrolii. iiretim denetimi
lite kontrolii ve toplam kalite yonetimini agrklar, Pazarlama yonetimi fonksiyonlannt ve pazarlama aragtrrmastnr aqrklar

inansmantn tanlmtnt, cinemini ve igletmeler igin gerekli finansman kaynaklannr agrklar, Personel yonetiminin cinemini, seqimini
fiitimini, baqan delerlendirmesini ve iicret yonetimini agrklar, Halkla iliqkilerin tanrmrnr, halkla iligkilerde etkili iletiqimi ve
itleyi agtklar, Muhasebe- fonksiyonunun amaglannr ve muhasebe gegitlerini agrklar, Araqtrrma ve geligtirme tiiLrlerini, igletmelerdek
:a$tlrma, geligtirme qahqlpalannrn nedenlerini aQrklar, isletme ydnetiminde karar verme sekillerini acrklar.



Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-IO9 Finans MatematiEi 2 0 0 J 7 ) Zorunlu

liizde hesaplan, Yiizde hesaplan, Ahg hesaplan, Maliyet hesaplan, Satrg hesaplan, Kar hesaplan, Kar hesaplan, Kangrm problemleri
Sileqim problemleri, Alasrm problemleri, Faiz hesaplarr, Faiz hesaplarr, iskonto hesaplamalan. iskonto hesaplamalarr.

Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
MAT-183 Finans MatematiEine Giris 7 0 I 3 ) < 3 Zorunlu

aiz, basit faiz, bilegik faiz, efektif faiz, basit iskonto, bilegik iskonto, donem sonu ve drinem bagr odemeli ani.iiteler, geciktirilmig faiz
apital olusumu, amortisman, rant ve istikar.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-111 Genel Hukuk Bileisi ) 0 0 7 7 7 Zorunlu

iukuk kurallannrn <izellikleri ve diger sosyal diizen kurallardan aylnml; gafdag hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Ttirl
-Iukukunun derlenmesi; yaptrnm ve gegitleri; kamu hukuku, rizel hukuk, karma hukuk dallan ve alt aynmlan; Tiirk pozitif hukuku vt
iorunlan; hukukun gegitli aqrlardan uygulanmasr; hak; hak sahipli$i ve ehliyet kavramlan; sorumluluk ve sorumlulufun igletilmesi gib
relli bash konulardan olusmaktadrr

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve, Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-I13 Genel Muhasebe 3 0 I 4 3.5 5 Zorunlu

v{uhasebenin tanlmt ve stnrflandtnlmasr, Muhasebede kayrt ycintemleri ve defterler, Bilango - Gelir tablosu - Hesap kavramr vr
tesaplann stntflandtrtlmasr, Tekdiizen hesap planr hesaplann kapsamr ve igleyigi, Bilango kavramt ve bilango hesaplannrn nitelifii
)ilango aktif hesaplarrn iqleyigi, Bilango pasif hesaplann igleyigi, Gelir tablosu ve gelir tablosu hesaplannrn nitelifi, Gelir tablosu gide
tesaplanntn igleyiqi, Gelir tablosu gelir hesaplannrn igleyigi, Maliyet ve dcinem gider hesaplamnln ayrlmr, Maliyet hesaplannrn igleyigi
raaliyet ve finansman gider hesaplannrn igleyiqi, Maliyet ve gider hesaplannrn isleyisi.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
LOJ-103 Genel Ekonomi 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

lktisat biliminin dofuqu, iktisadi kavramlar ve teoriler hakkrnda genel bilgi, Uretim imkanlan e$risi ve iiretim faktcirlerinin etkir
<ullantmto Fiyat teorisine girig: Talep, talep fonksiyonu, talep esneklifi, Arz, an fonksiyonu, arz esneklili, Arz ve talep esnekli[
tnalizlerinin uygulamalan, omek qtiztimler, Tiiketici teorisi, ordinal ve kardinal fayda kuramlan, Marjinal fayda teorisi ve tiiketic
lengesi, Uretici teorisi ve iiretici dengesi, Piyasa teorisine girig, piyasa fiyatrnrn oluqmasr ve fiyatrn olugmadrfr durumlar, Tiiketici vr
iretici rantr, Tam rekabet piyasast: Piyasanrn qartlan, piyasada firma dengesi, Aksak rekabet piyasalanndan monopol piyasasr vr
jzellikleri, Oligopol, monopolcii rekabet piyasalan ve cizellikleri Bciliisiim. riretim fakt<lrleri. fivat analiz|

II Y I DERSLER|arr
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS.1O2 Istatistik ) 0 0 7 2 ) Zorunlu

statistilin tanlml ve tarihgesi bilme, Bilgi toplama yrintemleri, istatistilin analiz ycintemleri, Vizeye hazrrhk ve vize, Bilgilerin seriler
re frekans tablosu olarak diizenlenmesi, Merkezi e[ilim olgiileri Dafrtrm olgiileri, Merkezi efilim dlgiileri Dalrtrm cilgiileri, ihtima
resaplan, Hipotez testlerijhtimal hesaplan, Hipotez testleri, ihtimat hesaplan, Hipotez testleri, Hipotez testleri

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-I04 Ticaret Hukuku ,, 0 0 ) ) ) Zorunlu

Iicari iqletme hukuku, krymetli evrak hukuku ve ortakhklar hukuku geklinde iiq baghk altrnda incelenmektedir. Ticari igletme hukukr
lergevesinde ticari iqletme kavramr, ticari iq, tacir, ticari dava, ticaret sicili ve ticari defterler, ticari igletmeye ba$h yardrmcrlar vr
;egitli aracrhk faaliyetleri, haksrz rekabet, marka ve cari hesap konulan ele ahnmaktadrr. Krymetli evrak hukukunda ozellikle krymetl
:vrak kavramt, bunun tiirleri, ziyai ve iptali, polige, gek, bono, makbuz senedi ve varant agrsrndan bunlann gekil gartlan, devri
idenmesi ve cidenmemesinin sonuglan incelenmektedir. Son olarak ortakhklar hukukunda adi ortakhk, ticaret ortakhklannrn gene
riikiimleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortakhklann kurulugu, organlan, ortaklar arasrnda defigiklikler, ortaklaln hak vt
riikiimliiliikleri, ortakhErn sona ermesi gibi baghklar ele ahnmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-106 Diinem Sonu Muhasebe Islemleri J 0 I 4 3.5 4 Zorunlu

)onem sonu itibariyle bir igletmede muhasebe dtqr envanter gahgmalan. Bilangoda yer alan; dcinen varhklarta ilgitl hesaptuttn, dui*
rarhklarla ilgili hesaplann, ktsa vadeli yabancr kaynaklarla ilgili hesaplann, uzun vadeli yabancr kalmaklarla ilgili hesaplaln, oi
<aynaklarla ilgili hesaplann d6nem sonu itibariyle muhasebe igi envanter kayrtlan. Maliyet hesaplarrnrn gelir tablosu hisaplarrnr
/anstttlmast. Gelir ve gider hesaplartntn dcinem sonu kayrtlan. Gelir ve gider hesaplanndaki bilgilere gore gelir tablosu drizenlenmesi
$letrnenin bir faaliyet donemi ile ilgili ticari ve mali kqrr veya zarafliln hesaplanmasl.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uye. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-108 Birevsel Emeklilik Sistemi 3 0 0 3 3 Zorunlu

Sireysel Emeklilik ve Sosyal Gtivenlik Sistemi, bireysel emeklilik tasamrf ve yatrrlm
iahibi iqletmeleri faaliyetlerini yiiriitebilmeleri igin gerekli kogullar, devlet emeklilik
iigorta girketleri ve aracrlannr dengtlenmesi ve sisteme iliqkin yatrrrm fonlan konulannrn

sistemi hakkrndaki kanun esaslan ve ruhsa
gcizetim merkezi ve sigorta alantnda gahgat
ele ahndrer bir derstir.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-110 Bankacrhk ve Sigortaclhk Hukuku ,, 0 0 ) 7 3 Zorunlu

]ankaHukukunaGir igveBankalarrnKuru1ugu;Bankalannorgr i t i iveQalrgmaDt izeninei l i$k inE@
lankalarrn Drg Denetimi, Devir, Birlepme ve Tasfiyesi; Sigorta Kavramr; Sigorta Kavramr; Sigorta Hukuku ve Sigorta Akdi (I)
ligortqAkdi (II) konulan olug\rrmaktadrr.

/
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvg. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
BAS-112 Borclar Hukuku , 0 0 , ) 3 Zorunlu

3orqlar Kanunu'nun birinci krsmrnda diizenlenen genel hiiktimler olugturmaktadrr. Dersin kapsamr igerisinde srrasryla borcun kaynaf
rlarak hukuki iglemler ve <izellikle sozlegmeler, borcun ifasr, ifa edilmemesi sona ermesi, haksrz fiiller, sebepsiz zenginlegme ve cjzellil
;osteren borg iligkileri ele ahnmakta; son olarak da alacafrn temliki ve borcun nakli konulan iizerinde durulmaktadrr. Borgla
(anunu'nun ikinci krsmrnda diizenlenen ozel scizlegme tiirlerinin ele ahndrlr bu dersin kapsamrnda, srrasryla temlik borcu dolurar
icizleqmeler, kullanma ve yararlanma hakkr veren s<izlegmeler, ig grirme borcu doluran scizleqmeler, saklama borcu dolurar
iozle$meler, \!qisel temiqat scizleqmeleri, sonuqlan talih ve tesadiife ba[h scizleqmeler ve ortakhk scizlegmeleri iizerinde durulmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kred AKTS TURU

BAS-1I4
Bankaclhk ve Sigortacrhkta Bilgisayar

Kullanrmr 3 0 I 4 3'5 4 Zorunlu

3ilgisayar ve bilgisayar sistemlerinin tarihi geligimi, bilgisayann bugi.inkti kullanrm alanlan, bilgisayann yaprsal pargalan, intemet, e
rosta, gegitli organizasyonlarda biligim teknolojisinin getirebilecegi olasr defigiklikler. MS-DOS'a girig, en gok kullanrlan DOI
<omutlan, Windows igletim Sistemi, MS Word; dosya yaratma, kaydetme, agma, dosyalar iizerinde gegitli de$igiklikler yapabilme
copyalama, yapl$tlrma, uzun dosyalarr idare edebilme, tablolar. MS Power Point sunu programq Slayt hazrrlanmast, var olan slaytla
izerinde deEi$iklikler yapma, zaman ayarlagralan, tablolar ve grafiklerin kullanrmr, sunu programlannrn Web iizerinden yayrnlanmasr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURTi
ATA.26O Atatiirk Ilkeleri ve Inkrlap Tarihi II ) 0 0 7 7 7 YOK

igitim, kiilttir, sosyal ve ekonomik alanlardaki Milli Miicadele, Atatiirk'rin hayab, Tiirk inkrldbtnrn stratejisi, Siyasi, sosyal ve kiilfiire
ze hukuk alandaki inkrldplan ve bu inkrlAplann oluq siirecini anlafir. Atahirk drinemindeki ig ve drq siyasi olaylarr Atatiirk'iin diinyi
rartgt igin gabalan. Atatiirk ilkelerine ve iilkeye olan ig ve drg tehditlere kargr genglifi uyarmak ve Tiirkiye'nin jeopolitik konumr
rakkrnda bilei vermek.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Jlusal Kred AKTS TURU
ING-102 insil izce II 2 0 0 7 ) 2 YOK

Gegmi9olaylardanbahsetme.Geqmigveqimdikizamano|ay|anndasoru-cevapyeterli l i [ i .Yagadrglye.trakk@
ciimleleri. Tantnan yerler hakkrnda bahsedebilme ve turistik bilgilendirme makalelerinde onemli bilgileri tespit edebilme. Drgarrda'bi:
giin planlama ve basit cilgiide elektronik posta ve mektubu anlayabilme. Bog zaman aktivitelerinden bahsetme zamanlan hakkrndi
konugabilme, Konser, sergi vb. etkinlikler hakkrnda bulunan ilanlardan cinemli bilgiler bulmak. Nesnelerin odada yer yon bakrmrndar
iligkilendirilmesi ve giinliik rutinleri tammlama. Onemli giinler, haftalar ve aylarda kullanrlan kahplal kullanabilm;k. Oneri, tekli:
yapmak ve bunlara kargrhk vermek, yiyecek, igecek isimlerini kullanabilmek ve anlamak. Tanrnmayan kiqiler hakkrnda soru sorrna v(
:evap verebilme, diler insanlann boq zaman aktiviteleri ve rutinleri hakkrnda yorum yapabilme. Yerlegim yerlerini ve tanrdrl,
nekanlan tanlmlayabilme, kigilerin yaqadrklan yerler hakkrnda soru sorabilme. Geqmigte gergeklegen olaylar hakkrnda konugabilmek
/tllan telafuz edip anlayabilmek, ki$iler hakkrnda haberlere karqrhk verip kargthkh soru sorup cevap verme.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
TUR-270 Tiirk Dili II ) 0 0 2 ) 2 YOK

]c iz l i ian lat rm,Yazi tAnlat rm(Kompozisyon)a)Kompozisyonyazmadauyulmasrg. 'e
rozukluklan. Mektup, ilAn, reklam, <izgegmig. Makale, deneme, elegtiri, fika. Hatrra, geziyanv, biyografi, otobiyografi. Rciportaj
rikaye, roman, tiyatro, masal. Rapor, tutanak, Yazr tiirleriyle ilgili uygulamalar. Konugma Sanatr Ve konugtnu Ttirieri-: a)Baga.h bi:
(onu$ma igin yaprlmasr gerekenler b)Konugma fiirleri (uygulama). Bilimsel aragtrrma nasrl yaprlrr? (Konuyu segme, srnrrlandrrma
<aynak bulma ve yazma). Metin inceleme ve segme yazrlar. Metin inceleme ve seQme yazlar.

III. Yarryrl DERSLERi
Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS-2OI Finansal Yiinetim 2 0 I 3 2.5 3 Zorunlur inansalama9vef inansfonksiyonu,ge1igmelervef inansalamag,enf lasyon, 'n f inu

;orevleri, finansal yoneticinin organizasyon igerisindeki yeri, finansal analiz ve kontrol, finansal planlama, finansal gereksinmenir
raptanmasr. proforma bilango, proforma fon akrm tablosu, finansman kavnaklan.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvp. Saat Jlusal Kred AKTS TURU
BAS.203 Sigortacrhk Uriinleri 0 0 3 3 4 Zorunlu

} i go r tan rn tan lm t ,gene lo la raks igo r tac r l r kvec inemi ,S igo ' t u . ' l ' g
iigortacrhkta risk ycinetimi, Sigortacrhlrn makro ve mikro iglevleri iie sigorta siireci, Sigorta tiirleri: Mal sigortalan, Can sigortala.
iorumluluk sigortalan' Sigorta iqletmelerinde ycinetim prensip ve uygulamalan, Sigorta iqletmelerinde aracrlk sistemi ve pazarlamt
aaliyetleri (istihsal), Tiirk sigorta sekttiri.imin mevcut durumu, tiiik sigorta re[t,irunin sorunlan ve goziim onerileri, Bireyse
lmeklilik Tasarruf ve Yalg1tnlt$qqtKanunu'nun incelenmesi gibi konular yer almaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS TURU
BAS.2O5 Bankacrhk Uriinleri 3 0 0 3 3 4 Zorunlu

Kredi,kredininunsurlan,riskvekediti ir leri,Bireyselkredileru.uii@.edil. i@
<rediler ve zitai kredi tiirleri, Kredi ve plasman politikasr, Plasman limiti tahsis ve iptalleri, Kredilerde mtinakale (dciniigrim) vr
<redilerin yenilenmesi, Kredi tekliflerini deferlendiren organlar ve ig akrqr, Kullandrnlan nakdi kediler, yurtigi teminat mektupla.
Senel kredi sozleqmesi, scizlegmenin diizenlenmesi, imzalanmasr, iptali halinde scizlegmenin durumu, IGedileide gi.ivence, gahsi vt
naddi gii,rence tii.leri, Ktedi aqtlmast ve kr|[tandt.rlmasrna ili$kin yasal ve idari engeller, Kredilerin durdurulmasr ve kapatrlmasr
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Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred: AKTS TURU
BAS-207 Banka Muhasebesi t 0 I 2,5 4 Secmeli

fuedi kartlan ve tiiketici kedilerinin tanrmlan, tarihsel kronolojisi, kredi kartlannda iglemler ve taraflan, kredi kartlanndr
icretlendirme, kredi kartlannda stratejik ig planlamasr ve pazarlama, kredi kartlannda risk tiirleri, tiiketici kredileri, kredi kartlan vr
iiketici kredilerinin muhasebesi.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred: AKTS I TURU
BAS-2I5 Dlg Ticaret lslemleri ve Muhasebesi J 0 0 3 3 3 | Secmeli

liirk Drg Ticaret Rejimi ve Kambiyo Mevzuafi, Dig Ticaret iglemlerinde Hesap Planr, Doviz, Menkul Kryrnet ve Avans iglemlerinir
!{uhasebelegtirilmesi, ithalat ve ihracat islemleri ve Muhasebelestirilmesi

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kred AKTS I TURU
BAS-225 Vlenkul Krymetler ve Portftiv Ytinetimi 3 0 0 3 3 3 | Secmeli

?ortfoy risk ve getiri hesaplama. Geleneksel portfoy yaklagrmr ve modern portfiiy yaklaqrmr. Etkin smlr ve portftiy segimi. Sermayr
rarhklannr fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama modeli.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve, Saat Ulusal Kredi AKTS I TURU
BAS-231 Versi Hukuku 3 0 0 3 3 3 Secmeli

Vergi hukukunun tantml, hukuk sistemi igindeki yeri, kamu hukuku ve cizel hukuk dallan ile iligkisi, vergi Hukukunun Kaynaklarr
rergi Kanunlannrn Uygulanmast, vergi Hukukunda Yorum, vergi ytkiimliiltigii ve vergi sorumlulufu, vergilendirme iqlemleri, Verg
daresinin Yiikiimliileri Denetleme Yollan, Vergi Hukukunda Siireler, Vergi Yiikiimli.ilerinin Odevleri, Vergi Borcunu Sona Erdirer
t{edenler, vergi sug ve cezalan, vergi suglulu[unu ve vergi cezalannl sona erdiren nedenler, vergi sorunlannrn idari Agamada Qc]ziin
follan.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS I TURU
BAS-245 SaEhk Sisortalarr 3 0 0 3 3 3 | Secmeli

fZ4 saphk sigortalarr, Risk degerlendirme, Tazminat defierlendirme ve uygulamalan

Ders Kodu Ders Adl Teorik Pratik UYs. Saat Ulusal Kredi AKTS I TURU
BAS-249 Yiinetim Bilei Sistemleri 3 0 0 3 3 3 | Secmeli

Silgisayarh istatistik programlanna giriq, Paket programlara veri girigi ve defigken tanrmlanmasr, tanrmlayrcr istatistikler, merkez
:gilim olgrileri, yaylma olgiileri. Program yardrmryla tanrmlayrcr istatistik analizleri, program yardrmryla dalthm testleri, Frekanr
ablolan, Q,apraz tablolar ve tanrmlaytcr grafiklerin hazrrlanmasr, orneklem segimi. Paket programlar ile olgek geliqtirme, veri iqleme vt
ieferlendirme. Ba[tmlt-baglmsrz grup ortalamalannrn kargrlagtrnlmasr, tek-iki ycinlii varyans analizi, nonparametrik testler, gtver
Itntrlan, z-testi, Chi-kare testi, ili$ki analizleri (Korelasyon ve regresyon analizi), gok defiqkenli istatistik analiz yontemleri.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredr AKTS I TURU
BAS-25I Insan Kavnaklan Yiinetimi 3 0 0 3 3 3 | Secmeli

.nsanKaynaklarrYcinet imin intemelkavramvei lke1er i .orgt i t ler in insanKaynaklarrDepartman'n 'n<i@
(apsamlna giren konular, amacl ve cinemi, iistlendigi misyon, vizyon ve stratejisinin ne oldupu gibi konulara delinerek insar
caynaklan yonetimini oErencilere aynnnlanyla tanrtmak.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kred AKTS I TURU
BAS-253 Iq Etifi 3 0 0 3 3 3 Secmeli

tik sistemler, Mejilek Etigi, Etife aykrn davranrglar.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
BAS.255 Sermaye ve Para Pivasalarl 3 0 0 3 3 3 Zorunlu

Menkul krymetler ve benzer diger kavramlar; menkul krymetlerin halkaarzr ve satl$I, halka arz olunan.anonirn o.t.att*tar. dosmatil
rukuk ycintinden sermaye piyasasrnda yardrmcr kurulu$lar.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat Ulusal Kredi AKTS I TURU
BAS-257 Mali Tablolar Analizi 3 0 0 3 3 3 | Secmeli

Vlalt tablolar ve linansal analiz, Bilangonun tamml ve teknik yaprsr, Gelir tablosunun tanlmr ve tetnit yaprsr, Satrqtaln maliyiti
'ablosunun tanlml ve teknik yaprsr, Fon aktm tablolannrn tanrmr ve teknik yaptsr, Nakit akrm tablosunun tanrmi ve teknik yaprsr, Nakil
lktm tablosunun tanlml ve teknik yaprsr, Kar dalrtrm tablosunun tanrmr ve teknik yaprsr, 0z kaynaklar defiqim tablosunun tanlml ve
nali yaprsr, Mali tablolarrn drizenlenmesi, Mali tablolara iligkin uygulamalar, Mali analiz teknikliri, Mali unuiir u. vorum. Mali analiz
/e vorum.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uys. Saat Ulusal Kredi AKTS I rUni]
YRL.8O2 Giincel Ekonomik Sorunlar ) 0 0 2 ) 3 | Secmeli

| i i r k i yeekonomis in in teme lge1 iq im iT [ r k i yeekonomis indea l rnanekono* ipo l i
rkonomisinde sekttirel geliqme ve yapr, Tiirkiye ve Diinya Ekonomisi baflamrnda uygulanan ekonomik politikalalnu
le!erlendirilmesi, diinya ekonomisi iginde Ti.irkiye'nin yerinin belirlenmesi, drq ticarei,o. rcr-uye hareketlerindeki geligmeler, flnansa
rerbestlegtirme siirecinde Ttrkiye ekonomisi, finansal serbestleqtirmenin sonuglan ile diinyadaki ve Tiirkiye'deki gtincel ekonomil
lonular bu dersin iceriAini olusturmaktadrr.

Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uvs. Saat .Ilusal Kred AKTS I TURU
BAS-808 Ticari Belseler 2 0 0 2 .,

3 Sepmeli
l tcar tbeIgelerders indet icar i iq lemlerdegokstkkul lant lanbelgelerveevraklaranlat r l rnaktad ' ' .E@
atura, sevk irsaliyesi, irsalileli 

.farur1, lakbry aynntrh olarak incelenir. Aynca menkul krymetler, hisse senedi, tahvil, bono, gek
rolice. reoo. hurin".botolSllNgylgllgly41..i, finunr-ur bonolu.r ir..l.ni.. Br b"lg.l.tin uygulamalan yaptrnhr.-tr- n 4



Ders Kodu Ders Adr Teorik Pratik Uve. Saat Ulusal Kredi AKTS TURU
IKY-807 E-Ticaret ) 0 0 7 7 3 Secmeli

l-ticaret igletmelerinin nasrl kuruldufu, hangi yasalarla faaliyetlerinin diizenlendili. Rekabet koqullan, odemede gtivenilirliginir
raflanmast. Ahg veriglerinde miigteri memnuniyetlerinin olugturulmasr. E- ticaretten ahnan mallann iadesi, defigtirilmesi, yaprlar
idemelerin krsa siirede ve kesintisiz eeri allnabilmesi. eibi temel bileilerin riErencilere 6Eretilmesi.

IV. Ya I DERSLERI

Elektronik Bankacilrk ve Sisortacrhk
bankacrhk ve sigortacrhllm ortaya grkrgrnr kavrama, E- bankacrhk ve sigortacrhkta iletiqim kavramrnrn cinemini ortaya koyma,
kacrhk ve sigortacrhkta uygulamalann incelenmesi. E- bankacrhk ve sisortacrhkta iliskiler rirnekleri incelemek.

muhasebesi dersi; banka muhasebesinindiler muhasebe dallanndan ayrran cizellikleri,
ve kredi kullandrrma iqlemlerinin muhasebesi,

bankacrhk iqlemlerinin srnrfl andrnl
uhasebelegtirilmesi, mevduat, kredi kullanrmr havale, akreditif hizmetleri, kambiyo

islemlerinin muhasebesinin esaslan gibi

ilere bankacrltk temel kavramlan ve uygulamalan ile mevduat temel bilgileri ile Mevduat Mevzuatrnrn temel ilkeleri vermek
kacrhk ve mevduat iglemlerini yapabilmesi ve takip edebilmesi saAlamaktrr.

ve Sosyal Giivenlik Hukuku

9 hukuku ve sosyal giivenlik hukukunun konu ve nitelikleri. Iq hukukuna ycin veren temel ilkeler, ig hukukunun temel ka
izmet akdinin sona ermesi. iqin diieenlenmesi, Sendikalar, Toplu ig Scizlegmesi, Toplu ig uyuqmazhklannrn g<iziim yollan, grev

Ttrk Verei Sistemi
ergi sistemleri ve gegitleri ve Tiirkiye vergi sisteminin tarihsel geligimi, gelir iizerinden ahnan vergiler, gelir ve kurumlar vergis
ma deler vergisi, bu vergilerin Tiirkiye vergi sistemi igindeki yeri, onemi ve uygulama bigimi, miikelleflik, vergi kolayhklarr, ta

hakkuklan ve cidenmesi, servet iizerinden ahnan vergiler ve bu vergilerin

Kiiresel Ekonomik Geligmeler ve

ders igletmelerin ktiresel pazarlarda rekabetgi iistiinliifiii elde etmesi ve siirdiirebilmesi igin tasarlanmrg stratejileri deger
lamak ve formiile edebilmeye yonelik kiiresel pazarlamada kullanrlan araglar, teknikler ve kuramlar ile bu konularda Tiirki

nomisinin Yeri ve oneminin kavranmasr ile ilsilidir

tiqteri iligkileri yrinetimi siireci, miigteri istek ve ihtiyaglan, miiqteri tipi ve davranrqlan, MIY bilegenleri, miigteri defer ycinetimi
ayeti ycinetimi, MiY ve bilei teknoloiileri. tvtiY' e elestirel vaklasrm.isteri memnuniyeti, tatmin ve sadakat Drosramlan. miisteri

onetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yonetim kuramlannr; modern oncesi donem-modern dcinem ve oost
cinem olarak inceleyebilme ve vci imin islevlerini ve siirecini kavravabil

ders girigim ve girigimci kavramlannm agtklanmasrnr, ktigiik iqletmelerin kurulmasr ve igleyiginin bilinmesini teori ile uygulam
rnda birlegtirmeyi amaglar. Ofrencileri ig hayatrnda giriqimcili$e cizendirmek, ki.igtik igletmelerin ycinetiminde ortaya grkan iorunla:

zhk nedenlerini

Sosyal Davranrg Kurallan ve Protokol
hayatta ve ig ortamrnda protokoliin yeri ve onemi. Kurum ve kuruluglarda uygulanan protokol gegitleri ve cizellikleri. Ku

inliklerde uygulanacak protokol kurallan. Sekreterin kendi iginde ve kurumu temsil gcirevinde uygulayacalr protokol kurallan
m kurallan. t6ren ve merasim kurallan

Kurum Stail
Teorilitilgilerinin sektcirde uygulanmasrnr gcirmek adrna 30 is giinii kurum stair yaprlmaktadr
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