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Kredi / AKTS Sayısı :  (3+0+0) 3 /  6 AKTS 

Detaylı Tanım : Bu ders öğrencilere risk yönetimi becerisi kazandırmak üzere 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda bir risk finansman tekniği olarak sigortayı da kapsamaktadır. 
Ders riskin tanımlanması, ölçülmesi, risk kontrol ve risk finansmanı tekniklerinin belirlenmesi 
ve sigortanın risk finansmanı olarak kullanılması hakkında öğrencilere bilgi verecektir. Ders 
konularının içinde aynı zamanda sigorta konusu, sigorta ürünleri, sigorta şirketlerinin çalışma 
prensipleri ve sigorta sektörünün global ekonomideki yeri de incelenecektir.  

 

İçerik Tasarımı : Yok 
Bilgisayar Kullanımı: : Ders notları ve 
öğrenci ödevleri için kullanılacaktır. 

Ders Çıktıları: [ilişkili program çıktıları parantez içerisinde yer almaktadır.]: 
 
Ders sonunda, öğrencilere aşağıdaki konularda bilgi sahibi olacaktır: 

1. Riskin tanımı, ölçülmesi, sigortanın önemi ve uluslararası ticaretteki yeri. [1,2,6] 

2. Sosyal ve katastrofik riskler dahil, riskin ölçülmesi. [6,8] 

3. Risk kontrol teknikleri. [6,8] 

4. Yasal düzenlemeler, şirket içi ve dışı risk finansmanı teknikleri. [3,6] 

5. Hayat ve hayat dışı sigortalar. [6] 

6. Reasürans. [6] 

7. Bireysel risk yönetimi [6] 

8. Global ekonomideki risk yönetimi ve sigorta programları. [6,7] 

 

Bu dersi bitiren öğrencinin ekteki konular hakkında bilgisi olacaktır: 

1. Organizasyon ile ilgili süreçlerin planlanması, organizasyonu, kontrolü ve yönetilmesi.  

2. Teorileri gerçek hayattaki uygulamalara entegre edebilme.  

3. Fikirleri yazılı ve sözlü olarak efektif bir şekilde ifade edebilme.  

4. Grup çalışmasına etkili bir şekilde katılma ve grup aktivitelerini arttırma.  

5. Sigorta alanındaki genel yasal uygulamaların incelenmesi. 



6. Risk yönetim teknikleri açısından temel bilgileri öğrenmek ve iş hayatındaki 
uygulamalarını görmek.  

7. Risk yönetim tekniklerini iş ortamında uygulamak.  

9. Sigorta fonksiyonlarını tanımlamak ve iş ortamında uygulamak.  

10. Risk yönetimi sürecindeki analizleri yapma ve bunun sigorta sektörüne yansımalarını 
inceleme.  

11. Sigorta süreçlerini inceleme ve proje yönetim tekniklerine adapte etme. 

12. Problem çözme ve karar verme sürecinde veri toplama tekniklerini inceleme.  

13. Süreçlerin yönetiminde bir disiplin geliştirme. 

14. İş etiği ve sosyal sorumluluk. 

Önerilen Kaynaklar:  

Örnek vakalar, tavsiye edilen makaleler ve örnek raporlar 

 

Ders İşleme Yöntemleri: 

Dersler, Örnek vakalar, ödevler 

Değerlendirme Yöntemleri: 

Devamlılık:  %10 

Vize Sınavı/Sınavları: %20 

Final Sınavı: %40 

Ödev 1: %15 

Ödev 2:  %15 

 

                                     Öğrenci İş Yükü / AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Tablosu: 

Faaliyet:                                                Sayı:                        Süre (saat) :            Toplam İş Yükü (Saat): 

Ders Öncesi Okuma                                 15                                       3                                 45 

Dersler                                                      15                                       3                                 45 

Vize                                                            1                                     15                                 15 

Ödevler                                                      2                                     10                                  20 

Final                                                           1                                     25                                  25 

TOPLAM:  150 saat / 25 = 6 AKTS  

 

Hazırlayan : Neslihan Ayanoğlu Tarih : 07.04.2010 

 


