
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 

Ders İçerikleri 

MYB101 Sigortacılığa Giriş (3-0) (AKTS:4) 

Sigortacılığa Giriş dersi, sigortacılık alanındaki temel bilgiler ile sigortacılık literatüründe ve 

sektör uygulamalarında kullanılan temel kavramlara yönelik bir alan dersidir. Bu ders ile bir 

sonraki dönemlerde yer alan daha sigortacılık alan derslerine yönelik öğrencide bir teorik alt 

yapı oluşturulması düşünülmüştür. 

MYB103 Bankacılığa Giriş (3-0) (AKTS:4) 

Dersin amacı, Bankacılık sektöründe çalışacak öğrencilere ekonomik ve mali sistemi, başta 

bankalar ve bankacılık olmak üzere bu sistemlerin kurumlarını ve faaliyetlerini tanıtmak, 

önemini anlatmaktır. Bu ders öğrencilere seçmiş oldukları programın önemini anlatıp, mesleki 

vizyonlarının oluşmasına yardımcı olacaktır. 

MYO160 Genel Muhasebe (3-0) (AKTS:3) 

Genel Muhasebe dersi, öğrenciye muhasebe öğreniminin temeli oluşturan genel muhasebe 

ilkelerinin öncelikle anlatıldığı bir ders olup, derste tek düzen hesap planı ve hesapların işleyiş 

kuralları anlatılmaktadır. Yöntem ve örnekler ile öğrencinin pratik yaparak konuları daha iyi 

kavraması sağlanmaktadır. 

MYO120 Temel Hukuk Bilgisi (3-0) (AKTS:3) 

Temel Hukuk Bilgisi dersinde hukukun genel anlamı, hukukun toplum hayatındaki yeri ve 

işlevi, hukuk kuralları ile sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallar arasındaki ilişkiler ve 

farklılıklar öğretilir. 

ATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) (AKTS:2) 

Bu derste öğrencilere Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi 

inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları 

takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılâplar, 

Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk'ün ilkeleri 

açıklanmaktadır. 

TRD151 Türk Dili (2-0) (AKTS:2) 

Türk dilinin toplumsal yaşamdaki önemini; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve 

nasıl kullanılmaları gerektiğini açıklayabilme konularında öğrencilere bilgi verilir. Bunun 

yanı sıra yazınsal çalışmalarda kuşkuya düşmeden, imlâ kuralları uygulayabilme ve 

noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme konuları öğretilir. 

 

 



ENG151 İngilizce I (3-0) (AKTS:3) 

Bu derste öğrenciye yabancı dil temeli kazandırılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilere 

İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde 

yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından 

konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi 

düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük 

hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için 

gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar. 

MYB107 Mikro Ekonomi (3-0) (AKTS:3) 

Mikro Ekonomi dersinin amacı öğrencilere temel ekonomik kavramlara dayalı bilgi 

vermektir. Ekonomik sistemler, fiyat teorisi, arz ve talep kavramları, tüketici ve üretici 

teorileri, piyasa çeşitleri, firma dengesi analizleri, faktör fiyatları, gibi konular öğretilir. 

Öğrencilere ekonomik olayları ve sorunları analiz etmeleri ve ileride çalışacakları kamuya 

veya özel sektöre ait şirketlerde  zamanında ve doğru  kararlar alabilmeleri için  gerekli  bilgi 

ve  beceri  kazandırılır. 

MYH113 Sosyoloji (2-0) (AKTS:3) 

Bu dersin amacı, sosyal bilimlerin temeli olan sosyoloji ve psikolojinin temel kavramlarını 

birbirleriyle ilgisini açıklamaktır. Öğrencilerin dersin sonunda sosyolojinin temeli olan 

toplumu anlaması ve toplumsal kurumları inceleyerek, kültür, aile, dil, din, hukuk ve siyaset 

kavramlarının ortaya çıkışındaki neden ve sonuç ilişkilerini anlaması amaçlanır. 

MYH140 Etkili İletişim ve Güzel Konuşma (2-0) (AKTS:3) 

Bu dersin amacı öğrencilere etkili iletişim kavramının temel amacını algılamalarını sağlamak, 

Türkçemizi düzgün konuşmak ve öğrencilerin etkili iletişim konusundaki görsel ve işitsel 

platformda geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 

MYB102 Sigorta İşletmeciliği ve Reasürans (3-0) (AKTS:4) 

Bu derste, rizikoları satın alan sigorta şirketlerinin hasar gerçekleşmesi halinde sürekliliklerini 

sağlamak için işletme yönetimi nasıl yapılması gerektiği incelenerek bu noktada ortaya çıkan 

Reasürans’ın önemi vurgulanır. 

MYO100 Genel İşletme (3-0) (AKTS:3) 

Bu derste; işletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, 

sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri ve fonksiyonları ( yönetim ve 

organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR-GE); 

işletmenin çevre ilişkileri gibi konularla birlikte ayrıca derste bir takım analizlerle uygulamalı 

örnek olay çalışmaları öğretilmektedir. 

 

 



MYB122 Ticari Matematik (3-0) (AKTS:5) 

Ticari matematik dersinde yüzde ve binde hesaplamaları, oran orantı kavramı, doğru ters ve 

bileşik orantı; maliyet ve satış hesapları; maliyet üzerinden verilen orana göre kar ve zarar 

tutarlarının hesaplanması, maliyet satış fiyatlarının hesaplanması, satış üzerinden verilen 

orana göre; kar ve zarar tutarlarının  hesaplanması, maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması; 

faiz Hesapları; basit ve bileşik faiz Hesaplamaları; iskonto hesaplamaları basit ve bileşik 

iskonto hesaplamaları; karışım ve bileşim kavramları ve oranlı bölme İşlemlerine ilişkin 

hesaplamaları öğretilmektedir. 

ATA152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) (AKTS:2) 

Bu derste öğrencilere Milli Mücadele sonrasında Türk siyasi hayatında gerçekleştirilen siyasi 

inkılâplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet'in ilanı ve Halifeliğin kaldırılması) ve bunları 

takiben hukuk, eğitim, ekonomi, toplumsal ve kültürel alanlarda gerçekleştiren inkılâplar, 

Atatürk döneminde yürütülen dış politikanın temel özellikleri ve yine Atatürk'ün ilkeleri 

açıklanmaktadır. 

TRD152 Türk Dili (2-0) (AKTS:2) 

Türk dilinin toplumsal yaşamdaki önemini; kelimelerin oluşumlarını, çeşitlerini, nerelerde ve 

nasıl kullanılmaları gerektiğini açıklayabilme konularında öğrencilere bilgi verilir. Bunun 

yanı sıra yazınsal çalışmalarda kuşkuya düşmeden, imlâ kuralları uygulayabilme ve 

noktalama işaretlerini yerinde kullanabilme konuları öğretilir. 

ENG152 İngilizce II (3-0) (AKTS:3) 

Bu derste öğrenciye yabancı dil temeli kazandırılmaktadır. Dersin temel amacı öğrencilere 

İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde 

yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından 

konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi 

düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük 

hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için 

gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar. 

BMH150 Bilgisayar Uygulamaları (1-2) (AKTS:2) 

Bu derste bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, 

bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft 

Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, 

tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarını 

kullanma konuları anlatılmaktadır. 

MYO150 Ticaret Hukuku Esasları (2-0) (AKTS:3) 

Ticaret Hukuku dersi, Türk ticaret kanunun içerdiği konular ve özellikle bankacılık kesimini 

ilgilendiren şirketler, kambiyo senetleri ve kıymetli evrak konuları detayları ile incelenerek, 

yapılacak öğretilerde iş yaşamındaki uygulamaların da ön planda tutulduğu bir derstir. Ticaret 



hukuku kavramının gerektirdiği diğer hukuk konuları ile olan ilişkisi de bu program dahilinde 

öğretilecektir. 

MYD114 Makro Ekonomi (3-0) (AKTS:3) 

Makro ekonomi dersinde milli gelir ile ilgili kavramlar; milli geliri belirleyen faktörler; milli 

gelir dengesi analizi; IS-LM Modeli kapsamında faiz oranı ve milli gelir dengesi; fiyatlar ve 

milli gelir dengesi; para ve para piyasası; enflasyon, istihdam ve işsizlik; dış ticaret teorisi; dış 

ticaret politikası; döviz piyasası; ödemeler bilançosu; ekonomik büyüme ve kalkınma konuları 

anlatılmaktadır. 

MYH130 Dünya Kültürleri (2-0) (AKTS:3) 

Bu dersin amacı; kültürün genel tanımından yola çıkarak, farklı din, dil, ırka sahip ülkeleri 

tanımak, farklı medeniyetlerin oluşumu ve günümüzdeki hallerini temel alarak, kültürel 

farklılıkların zenginlikleri dünya kültürü adı altında bütünlüklü bir yapıyla aktarmaktır. 

MYB221 Para Politikaları (2-0) (AKTS:4) 

Para politikaları dersinin amacı para teorisi ve politikası konusunda öğrencilere önlisans 

düzeyinde bilgi vermektir. Özellikle finansal kurumlar, merkez bankacılığı, para arzı artış 

mekanizması, para talebi teorileri, para politikası ve uygulamaları gibi. Parasal istikrarsızlık 

sorunu ve alternatif para politikası stratejileri, kamu kesimi ve kamu kesimi açıkları, etkileri, 

finansmanı, enflasyon (tanımı, ölçümü, türleri, maliyeti ve başlıca görüşler, Merkez Bankası, 

Türkiye’de enflasyon nedenleri ve enflasyonla mücadele, Türkiye ‘de 1980 öncesi ve sonrası 

dönemde para politikası konuları anlatılmaktadır. 

MYB203 Banka Muhasebesi (2-0) (AKTS:3) 

Bu derste, bankacılıkta muhasebe sistemine ilişkin kural ve ilkeler, banka muhasebesinin 

özellikleri ile bankalarda kullanılan tekdüzen hesap sisteminin amacı, kaynak sağlama ve 

muhasebeleştirme işlemleri, mevduat biriktirme ve muhasebeleştirme işlemleri, repo, ters 

repo, borç verme işlemleri ve muhasebesi, hizmet işlemleri ve muhasebesi, borsa işlemleri ve 

muhasebesi öğretilmektedir. 

MYB243 Sigorta Türleri ve Uygulamaları (3-1) (AKTS:5) 

Mal ve sorumluluk sigorta türleri içinde yer alan sigorta türlerini temel kuralları, poliçe genel 

şartları ve uygulamadaki özel şartları gösterilmek suretiyle anlatmaktır. Ders sonunda her türe 

ilişkin poliçe örnekleri de incelenerek, hasar halinde poliçe uygulamasının nasıl olacağı da 

ayrıca gösterilecektir. 

MYB207 Finansal Yönetim (2-0) (AKTS:3) 

Dersin amacı öğrencilere finansal yönetim alanındaki konuları temel düzeyde öğretmek, 

finansal yöneticinin bakış açısını göstermektir. Derslerde genel olarak Bilanço ve gelir tablosu 

tanımı, finansal tablolar analizinde kullanılan teknikler, dikey yüzdeler analizi, karşılaştırmalı 



finansal tablolar analizi, trend analizi, bugünkü değer yöntemi, fon akım tablosu, nakit akım 

tablosu, diğer tablolar, raporlar anlatılmaktadır. 

MYB209 Bankacılıkta Pazarlama İlkeleri (2-0) (AKTS:3) 

Bu derste finansal hizmetlerin pazarlanması ile ilgili özelliklerin tanımı, ilkeleri, banka 

hizmetlerinde pazarlama; Pazar analizi, Pazar özellikleri, pazarlama hedefleri, Pazar 

bölümlendirme ilkeleri, banka hizmetlerinde pazarlama değişkenleri, bireysel bankacılıkta 

pazarlama, bankalarda kurumsal pazarlama, doğrudan pazarlama teknikleri anlatılmaktadır. 

MYO205 Girişimcilik I (2-0) (AKTS:3) 

Bu ders kapsamında öğrencilere girişimcilik kavramı, çeşitleri ve girişimcilikte etik, 

girişimciliğin ekonomik kültürel ve toplumsal temelleri, İş modeli, girişimciliğin süreçleri ve 

iş fikri, girişimcilik türleri, franchising ve İşletme satın alma, İşletme kurma, girişimin 

sonlanması tasfiye, iflas ve birleşme konuları anlatılmaktadır. 

MYB225 Borçlar Hukuku(2-0) (AKTS:3) 

Bu derste, Borçlar Hukuku’na hakim olan prensipler, Borçlar Hukuku mevzuatı, borçların 

kaynakları, sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği ve 

hüküm ifade etmesi için aranan şartlar, sözleşmenin hükümsüzlüğü, borçların ifası, ifanın 

konusu, ifa yeri, ifa zamanı, iki tarafa borç yükleyen akitlerde ifa konuları öğretilmektedir. 

MYB231 Bireysel Bankacılık (3-0) (AKTS:3) 

Bu dersin amacı, bankacılığın müşteri ve kurumlara verdiği bankacılık hizmetleri ve bankacılık 

sektörü ve bilgi sistemleri üzerinden bilgi vermektir. 

MYB240 Denetim (2-0) (AKTS:3) 

Bu dersin amacı, öğrencinin muhasebe denetimin tanımını ve kapsamı, denetimin nasıl 

yürütüldüğünü, denetçi türlerini, denetimin aşamalarını, denetim raporunun hazırlanışını 

öğrenmesini ve yorumlayabilmesini sağlamaktır. 

MYB230 Bankacılık Hukuku (2-0) (AKTS:3) 

Bankacılık Hukuku başlığı altında, bankacılık tanımı ve türleri, bankacılık işlemleri, 

bankaların kuruluşu, bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyesi, bankacılık örgütlenme 

şemasında yer alan kurumlar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’nun görev ve 

yetkileri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nun görev ve yetkileri 

öğretilmektedir. 

MYB210 Sermaye Piyasaları (2-0) (AKTS:3) 

Öğrencilerin sermaye piyasaları konusunda finansal gelişmeleri takip edebilmeleri 

sağlanmaktadır. Öğrencilerin sermaye piyasalarının yanı sıra para piyasalarını tanımaları 

sağlanacak olup bu derste edinmiş oldukları beceriler mesleki yaşamlarında kendilerine yol 

gösterecektir. 



MYB224 Uluslararası Bankacılık ve Finans (3-0) (AKTS:4) 

Uluslararası piyasalarda artan serbestleşme, bankacılık sektöründe ve finans piyasalarında 

karşılaşılan riskler, gelişen teknoloji piyasaların entegrasyonunu hızlandırmıştır. Türkiye 

ekonomisinin dışa açılımı, küreselleşme ve uluslararası krizler uluslararası finansın en iyi 

şekilde anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu derste uluslararası bankacılığın ve finansın 

temelleri, finansın küreselleşmesi, parite koşulları, uluslararası piyasalarda karşılaşılan 

risklere karşı korunma araçları öğretilmektedir. 

MYO206 Girişimcilik II (2-0) (AKTS:3) 

Bu ders kapsamında öğrencilere girişimcilik kavramı, çeşitleri ve girişimcilikte etik, 

girişimciliğin ekonomik kültürel ve toplumsal temelleri, İş modeli, girişimciliğin süreçleri ve 

iş fikri, girişimcilik türleri, franchising ve İşletme satın alma, İşletme kurma, girişimin 

sonlanması tasfiye, iflas ve birleşme konuları anlatılmaktadır. 

MYO204 Staj (0-0) (AKTS:0) 

Zorunlu staj uygulaması, öğrencilerin üniversitede kazandıkları teorik ve pratik donanımlarını 

sektörel alanda nasıl kullanacaklarını kavramaları amacıyla mezun olmadan önce reklamcılık 

ve halkla ilişkiler alanını kapsayan mesleki kurum ve kuruluşlarda deneyim kazanmalarına 

yönelik bir süreci kapsamaktadır. 

MYB200 Mali Tablolar Analizi (2-0) (AKTS:3) 

Bu dersin amacı; öğrencilerin, işletmenin finansal bilgi sunma yükümlülüğünü yerine 

getirmesini sağlayan mali tabloların türlerini, işlev ve yapılarını anlaması, işletmelerde 

kullanılan malî tabloları belirlenen standartlara göre düzenleyebilmesi, İşletmelerin malî 

analizinde kullanılan teknikleri uygulayabilmesi, Malî analiz sonuçlarına göre işletmenin 

mevcut durumunu ve gelişme eğilimini yorumlayabilmesidir. 

MYB248 Türkiye Ekonomisi (2-0) (AKTS:5) 

Bu derste Türkiye ekonominde tarih süreci içerisinde dönemler itibariyle yaşanan gelişmeler 

anlatılmaktadır. Öğrenciler, Osmanlı dönemindeki ekonomik yapı, Cumhuriyetin ilk on 

yılında ekonomik yapı, devletçi sanayileşme dönemi, ikinci dünya savaşı döneminde 

ekonomideki gelişmeler, planlı dönemde Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararları, 5 Nisan 

kararları, 9 Aralık kararları, Türkiye ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik konularını 

öğrenirler. 

MYO266 Yönetim ve Organizasyon (2-0) (AKTS:3) 

Yönetim ve organizasyon dersinde yönetim bilimi ile ilgili temel kavramlar; yönetimin 

gelişimi; klasik ve neo-klasik teoriler; modern ve güncel yaklaşımlar; yönetimin 

fonksiyonları; planlama, örgütleme; yürütme kontrol ve geri bildirim; koordinasyon, karar 

verme ve bilgi sistemleri; örgütlerin işleyişi; örgüt ve çevre etkileşimi, yetki ve sorumluluk, 

motivasyon, iletişim ve örgüt kültürü, stratejik yönetim, toplam kalite yönetimi, stres 

yönetimi, kriz yönetimi ve çatışma yönetimi konuları anlatılmaktadır. 



MYB238 Kurumsal Bankacılık  (3-0) (AKTS:3) 

Bankalar ve finans kuruluşları, yatırıma, istihdama ve genel ekonomiye pozitif katkıda 

bulunmak amacıyla; büyük ölçekli şirketlere, kısa, orta ve uzun vadeli finansman 

problemlerini çözmek üzere krediler sağlamaktadırlar. Ticari kartlar, türev ürünler, nakit 

yönetimi, dış ticaret ve proje finansmanı gibi konularda çeşitli finansman olanakları da 

sunmaktadırlar. Bu faaliyetler kurumsal bankacılığın temelini oluşturmaktadır. 

MYB298 Ekonomi Politikası (2-0) (AKTS:3) 

Bu dersi alan öğrenciler, ekonomi politikalarının hangi amaçla ve hangi araçlarla 

oluşturulduğunu ve nasıl uygulandığını öğreneceklerdir. Bununla birlikte, ekonomik 

sorunların çözümüne yönelik olarak mevcut politika önerileri ele alınacaktır. Ders 

kapsamında, iktisat politikası, makro iktisat teorileri, uluslararası politik iktisat, belirsizlik ve 

iktisat politikası konuları ele alınacaktır. 

 


