
DERS KODU DERS ADI T/U KREDİ 
AKTS Z/S İÇERİK

BVS101 Mikro İktisat 3+0 3 4 Z

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın 

temel kavramları, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, 

talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, 

üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, 

farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, 

tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, 

dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa 

düzenlemeleri, faktör piyasaları, Gelir Dağılımı Politikası 

konuları işlenmektedir.

BVS103 Genel İşletme 3+0 3 3 Z

Krediler ile ilgili temel kavramlar,Kredilerde Genel sınır ve 

kısıtlamalar,Kredilerin sınıflandırılması,Kredi istihbarat 

süreci ve istihbarat kaynakları,Kredi komitesi oluşumu ve 

işleyişi,Kredi Teklif Formu düzenlenmesi , Kredilerde 

Teminat uygulaması ve Teminat çeşitleri,Nakit ve Gayri 

nakit kredi çeşitleri, özellikleri

BVS107 Temel Hukuk 3+0 3 3 Z

  

İşletme ile ilgili temel kavramları tanıtmak,işletmenin 

kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme 

yaşamını sürdürebilmesi için yerine getirmesi gereken 

işletme fonksiyonlarının incelenmesidir.

BVS123 Bankacılık ve Sigortacılığa Giriş 3+0 3 4 S

  

Sigortanın önemi, temel prensipleri, sigorta poliçesi, 

kurumlar, reasürans, sigorta türleri konuları açıklanacaktır.

BVS125 Ofis Yazılımları 2+0 2 3 S Word,Excel,Sunu Hazırlama,İnternet ve E-posta

BVS135 Genel Matematik 2+0 2 4 Z Temel matematik konuları

BVS137 Genel Muhasebe 2+1 2,5 3 Z Muhasebe bilgisi ve muhasebe kayıtları

UAI101
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

I
2+0 2 2 Z

İnkılap kavramı Türk İnkılabına yol açan etkenler ve 

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sebepleri Osmanlı 

İmparatorluğu'nu kurtarma çabaları Fikir Akımları I. Dünya 

Savaşı Mustafa Kemalin Anadoluya geçişi ve Kongreler 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı Kurtuluş Savaşı Dış 

politika Mudanya Ateşkesi Lozan Konferansı

UIN101 İngilizce I 2+0 2 2 Z

  

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- 

anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin 

öğretimini içerir.

UTD101 Türk Dili I 2+0 2 2 Z

Bu derste dil, dilin sosyal bir kurum olarak millet 

hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri 

arasındaki yeri ve Türk dilinin tarihi devreleri, Türkçede 

sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses 

bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ekleri ve 

uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler. 

Kompozisyon yazmada kullanılacak plan, dilekçe ve öz 

geçmiş yazımı, imla ve noktalama konuları anlatılmaktadır.

BVS102 Makro İktisat 3+0 3 4 Z

Bir sosyal bilim olarak iktisat ve iktisatta yöntem, iktisadın 

temel kavramları, Mikro iktisadın temel kavramları, piyasa, 

talep ve arz, talep ve arz esneklikleri, tüketici teorisi, 

üretim teorisi, maliyet teorisi, tüketici ve üretici dengesi, 

farklı piyasa türleri, tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, 

tekelci rekabet, oyun teorisi ve iktisadi uygulamaları, 

dışsallıklar, kamu malları ve vergilendirme, piyasa 

düzenlemeleri, faktör piyasaları, Gelir Dağılımı Politikası 

konuları işlenmektedir.

BVS104 Borçlar Hukuku 2+0 2 3 Z

Borçlar Hukukunun konusu Ve Kaynakları,Borcun 

Kaynakları, İrade Açıklamasının Hukuki Geçerliliği,Borcun 

Sona Ermesi

BVS120 Finansal Kurumlar 2+0 2 3 S Bankacılık sistemi ile ilgili kurumların yapısı ve özellikleri

BANKACILIK VE SİGORTACILIKPROGRAM ADI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

KOZAN MESLEK YÜKSEKOKULU

DERS İÇERİKLERİ



BVS124 Türk Bankacılık Sistemi 2+0 2 3 Z

Banka ve Bankacılığın tanımlanması, Temel  avramlar, 

Bankacılığın Doğuşu ve Gelişimi, Bankacılık Sistemi ve 

Ekonomideki Yeri, Bankaların Özellikleri ve  Fonksiyonları, 

Banka Ürün ve Hizmetleri, Kredi ve Kredilendirme Süreci, 

Mevduat ve Hesap İşlemleri öğretilir.

BVS126
Bankacılık ve Sigortacılıkta 

Pazarlama
2+0 2 3 Z

Bankacılıkta hizmet kavramı ve çeşitleri Bankacılıkta hizmet 

kalitesi ve kontrolü Banka hizmetlerinin dağıtımında 

elektronik bankacılık Sigorta sektörünün tanımı ve kapsamı 

Sigorta hizmetlerinde pazarın bölümlenmesi 

BVS128 Ticari Matematik 2+0 2 4 S

Yüzde ve binde hesaplarını kullanmak, oran ve orantıyı 

hesaplamak, karışım, bileşim ve alaşım hesaplamaları 

yapmak, maliyeti ve satışı hesaplamak, faiz hesaplarını 

uygulamak, iskonto hesaplarını 

BVS130 İşletme Finansmanı 2+0 2 4 S

İşletme finansına giriş, finansman fonksiyonu, tarihsel 

gelişim, amaçlar, kararlar üzerinde

etkisi, finansman yöneticisinin özellikleri, finansal 

yönetimin diğer disiplinler ile ilişkisi,

işletmelerde finansman fonksiyonunun örgütlenmesi; 

Finansal analiz, rasyolar,

karşılaştırmalı tablolar, dikey yüzdeler yöntemi, fon kaynak 

ve kullanım tablosu,

enflasyonun finansal analize etkisi; Finansal planlama, 

yöntemler ve türleri; Finansal

denetim; finansman kaynakları, kısa-orta-uzun vadeli fon 

kaynakları, özel finans

kurumları, otofinansman; Fon kaynaklarının maliyeti ve 

optimal sermaye yapısı; Kar payı

dağıtım politikası ve şekilleri öğretilir.

UAI102
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

II
2+0 2 2 Z

Cumhuriyetin ilanı ve siyasal sosyal kültürel inkılaplar 

ekonomik atılımlar Lozan Barış Antlaşmasının çözüme 

ulaştıramadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması Yeni 

düzene karşı hareketler Çok partili hayat denemeleri ve 

sonuçları Atatürk dönemi Türk Dış Polikası İnönü dönemi 

ve İkinci Dünya Savaşı yılları Türkiyenin çok partili hayata 

geçişi Demokrat Parti dönemi ve sonrası Atatürkçülük ve 

Atatürk İlkeleri

UIN102 İngilizce II 2+0 2 2 Z

Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- 

anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin 

öğretimini içerir.

UTD102 Türk Dili II 2+0 2 2 Z

Bu derste, öğrencilere yazım kuralları, noktalama işaretleri, 

anlatımın özellikleri, anlatım türleri, Türkçede genel 

anlatım bozuklukları ve bunların nasıl düzeltileceği 

anlatılmakta, kompozisyonla ilgili genel bilgiler öğrencilere 

kazandırılmaktadır.

BVS207 Ticari Belge ve Yazışmalar 2+0 2 3 Z

İletişim ve süreci, yazılı iletişim ve önemi, dilbilgisi kuralları, 

anlatım bozuklukları, resmi yazı standartları ve türleri, iş 

yazıları ve özel yazılar, raporlama tekniklerive ticari 

belgelerin öğretilmesi

BVS213 Mali Analiz 2+0 2 3 S Mali tabloların inceleneip, analiz tekniklerinin uygulanması

BVS233 Staj Değerlendirme 0+2 1 8 Z

Tüm program disiplinlerini kapsayacak biçimde, her hafta 

laboratuvarda, sera ve arazide ilgili öğretim elamanlarınca 

yönetilir

BVS235 İstatistik 2+0 2 4 Z

İstatistikte kullanılan temel kavramlar, popülasyon, 

parametre, örnek, örnekleme, istatistik, verilerin 

sınıflandırılması, merkezi eğilim ve dağılış ölçüleri, frekans 

tabloları, kesikli ve sürekli olasılık dağılışları, olasılık, 

regresyon ve korelasyon katsayıları

BVS237 Para Teorisi ve Politikası 3+0 3 3 Z

Para teorisi, para miktarı tanımları, para talebi, arzı ve 

politikası, para ekolleri açıklamaları ile örnek uygulamalarla 

anlatım

BVS239 Hayat Dışı Sigortalar 2+0 2 3 S

Hayatdışı sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, 

Hayatdışı sigortalarının genel şartları incelenerek, bu 

sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna 

değinilecektir.



BVS241 Uluslararası Bankacılık 2+0 2 3 Z

Uluslararası Bankacılığa Giriş,İthalat ve İhracat rejimleri, 

uluslararası bankacılık hizmetleri hakkında bilgiler ve 

içerikler

BVS243 Ticaret ve Borçlar Hukuku 2+0 2 3 S Ticaret ve Borçlar hukuku kapsamın da genel bilgiler

BVS210 Bank.ve Sigortacılık Mevzuatı 3+0 3 4 Z

Bankacılık Kanunu, Sigorta hukukunun genel prensipleri, 

sigorta sisteminin işleyişi ve sigorta sözleşmelerinin 

özellikleri hakkında bilgiler

BVS224 Banka ve Sigorta Muhasebesi 2+1 2,5 5 S

Banka Muhasebesinin tanımı ve banka muhasebesinin 

diğer muhasebe dallarından ayrı olma gerekçeleri, 

Özellikleri, Bankacılık işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 

süreci, 

BVS226 Menkul Kıymet Yatırımları 2+1 2,5 5 S

  

Tahvil ve Hisse Senedi Yatırımlarını İnceleme , piyasa 

analizi gibi terim ve kavramları açıklamak

BVS238 Kredi Yönetimi 2+0 2 3 Z

Bu ders kapsamında, asimetrik bilgi problemi, kredi 

analizleri, mali tablolar analizi, kredi analizlerinde 

kullanılacak teknikler, bireysel/ticari /kısa vadeli/orta 

vadeli kredi taleplerinin değerlendirilmesi, 

değerlendirmede özellik gösteren krediler, kredi analiz 

raporlarının düzenlenmesi, kredi taleplerinin bankalarca 

reddi, konuyla ilgili örnekler

BVS240 Dış Ticaret ve Kambiyo 2+0 2 3 S

Bu derste Dünya ticaretindeki gelişmeler ve yeni trendler 

hakkında bilgi verilerek, Finansman tekniklerinin bilinmesi 

sağlanarak, Uluslararası piyasa işleyişleri anlatılacak

BVS242
Bankacılıkta Fon ve Risk 

Yönetimi
2+0 2 3 Z

Bu derste riskin tanımlanması ve risk çeşitleri, faiz kavramı, 

vade kavramı ve aktif-pasifin yönetimi konuları 

açıklanmaya çalışılacaktır.Bankacılıkta fon ve isk yönetimi, 

kavramları ve uygulama biçimleri anlatılacaktır.

BVS244 Elektronik Ticaret 2+0 2 4 Z Elektronik ticaret ile ilgili bilgilendirme

BVS246 Hayat ve Sağlık Sigortaları 2+0 2 3 Z

Hayat sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, Hayat 

sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta 

branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir.
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