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1.SINIF BAHAR
Ders Kodu : YBD 122

Ders Adı : İngilizce II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Zamanlar, Yardımcı fiiller, Zarflar,Sıfatlar, Özne ve Nesne Zamirlerinin kullanımı,
Dersin İçeriği (İngilizce):
Verb tenses; Modal Verbs, Adverbs and Adjectives,Subject and Object Pronouns, Comparatives -Superlatives
Dersin Amacı :
İngilizce dil bilgisini CEFR A2 düzeyine uygun olacak şekilde geliştirmek. • Öğrencilere akademik çalışmalarında ve iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil
becerisini kazandırmak amacıyla eğitim vermek.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim is to make the students gain the ability of using English correctly with an accurate grammatical knowledge within the scope of CEFR Level A2

Ders Kodu : ATA 102

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Siyasi İnkılâplar: Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, Anayasal Hareketler, Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri, Hukuk Alanında
Yapılan İnkılâplar Ve Yeni Hukuk Düzeni, Eğitim Ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Ekonomik Alanda Yapılan İnkılâplar,
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923–1938) ,Atatürk İlkeleri: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik, İnkılâpçılık, Bütünleyici İlkeler, Atatürk
Sonrası Türkiye (İç Ve Dış Siyasi Gelişmeler)
Dersin İçeriği (İngilizce):
Abolition of Sultanate, Declaration of Republic ,Abolition of Caliphate ,Political Movement and Parties ,Juridical Revolution ,Revolution in the Field of Education and
Culture ,Social Revalutions ,Turkish Foreign Policy in the Period of Atatürk ,Principles of Atatürk
Dersin Amacı :
Öğrencilerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda kurulduğu, Atatürk'ün büyük devlet adamı, inkılâpçı kişiliği ve önderliği, Türk toplumunu çağdaş milletler
seviyesine çıkarmak için gerçekleştirilen Atatürk İlke ve İnkılâpları, devletin ve toplumun yeniden yapılanması sonucu toplumda meydana gelen siyasî, sosyal,
iktisadî ve kültürel gelişmeler ile iç ve dış siyasî olaylara ilişkin bilgileri edinmelerini sağlamak. Yaşadığı Çağı ve içinde yaşadığı dünyayı anlamalarına katkıda
bulunmak.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to enable students to develop an understanding of the historical sense and the importance of Turkish revolution. This course focuses on
the Turkish revolutions and the principles of Kemalism

Ders Kodu : MYO 116

Ders Adı : Ticaret Hukuku

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Ticaret hukukunun esasları. Ticari işletme, tanımı, unsurları, merkez ve şubeleri, ticari işletmenin devri ve rehini. Ticari iş ve ticari hüküm. Tacir, tanımı, gerçek kişi
tacirleri, tacir niteliği taşıyan tüzel kişiler, tacir olmanın sonuçları. Tacir olmanın sonuçları ile ilgili bazı müesseseler, ticaret ünvanı, işletme adı, marka, haksız
rekabet, ticari defterler, ticaret sicili. Ticari borçlara ilişkin hükümler, zaman aşımı, teselsül, faiz, cari hesap sözleşmesi, satım sözleşmesi. Tüccar yardımcıları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Law of Commercial Business, Companies Law, Commercial Paper Law.
Dersin Amacı :
Ticaret hukuku ile ilgili kavramları ve esasları kavrayabilme ve ilgili konularda gerekli araştırma yapabilme düzeyine gelmelerini sağlama .
Dersin Amacı (İngilizce):
To give principle and concept of trade law and to make supply them necessary research. .

Ders Kodu : MBVS 116

Ders Adı : Banka ve Sigorta İşletmeciliği

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Temel işletmecilik bilgileri, işletme ile ilgili temel kavramlar. Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların ve şubelerin sayıları, çalışan sayıları, sermaye yapıları, ülke
ekonomisi içindeki yerleri ve önemleri, Yeni banka kuruluş şartları, bankalarda örgüt yapıları, genel müdürlük ve şube örgütlenmesi, Türkiye’de dünyada sigorta
sektörlerinin ülke ekonomileri için önemleri ve yerleri, sayısal kıyaslamalar. Türkiye’deki sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluş şekil ve şartları, sermaye yapıları,
yönetimleri, prim üretimleri, çalışan sayıları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic business information and basic concepts of business-related, Number of banks and branches operating in Turkey, the number of employees, capital
structures, places and their importance within the national economy. Terms of new bank organization, bank organizational structure, organization headquarters
and branches, Importance to the economies of countries around the world and places the insurance sector in Turkey, numerical comparisons, Terms and
conditions for the organization of insurance and reinsurance companies, capital structure, management, and premium volume, number of employees.
Dersin Amacı :
Temel işletmecilik bilgileri ile banka ve sigorta işletmeleri hakkında, temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak
Dersin Amacı (İngilizce):
Able to provite basic knowledge about the basic business of banking and insurance enterprises

Ders Kodu : MİŞY 104

Ders Adı : Ekonomi II

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Ekonomide mal, hizmet ve para akımı, paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, para arzı ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, para politikası,
Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki,
İstihdam teorileri, istihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Flow of goods, services and money in economics, definition of money and functions of money, money supply and demand, money policy, national income,
national income calculation methods, employment and unemployment, employment theory.
Dersin Amacı :
Öğrencilerin; makro analiz, uygulama ve hesaplamaları kavramalarını ve günlük ekonomide makro ekonomik olayları anlamalarını sağlamaktır. Öğrencilerin; makro
analiz, uygulama ve hesaplamaları anlayabilmelerini ve günlük ekonomide makro ekonomik olayları kavramalarını sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to ensure that student be able to do macroeconomic analyses and calculations and to use macroeconomic knowledge in ordinary life

Ders Kodu : MYO 114

Ders Adı : İstatistik

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
İstatistiki terimleri tanıma, hangi tür veri için hangi ortalamanın kullanılacağını bilmek için ortalamalar, varyans, standart sapma, standart hata başta olmak üzre
değişim ölçüleri, olasılık konusu ile devam ederek dağılımlar başlığı altında olasılıksal ve olasılıksal olmayan dağılımlara, normal dağılım ve t dağılımı ile bakış.
Hipotez testlerive güven aralıkları.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Statistical terms, mean, variance, standard deviation, measure of change over the standard error in order to know which average to use for which type of data,
probabilistic and non-probability distributions under the heading of distributions, continuity with probability, normal distribution and t distribution. Hypothesis tests
and confidence intervals.
Dersin Amacı :
Dersin amacı öğrencilere Bir istatistiki olaya ait verileri toplama, düzenleme, sunma verileri karakterize eden değerleri hesaplayabilme ve bunlar için gereken
terimleri açıklayabilme ve gerek mikro gerekse makro değişmeleri ölçmek için kullanılan indeksler ile ilgili teknikleri kullanabilme.
Dersin Amacı (İngilizce):
To be able to calculate the values ??that characterize a statistical data collection, arrangement, presentation, and to be able to explain the necessary terms and to
use the techniques related to the indices used to measure macro or micro change.

Ders Kodu : TDB 102

Ders Adı : Türk Dili 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Türkçedeki tümce yapıları ve bu yapılarla çelişen uygulayımlardan örnekler, anlama-anlatım uygulamaları, yazı türlerinin genel özellikleri.
Dersin İçeriği (İngilizce):
The sentence structures in Turkish and examples of usages contrary to these structures, comprehension-expression practics, general features of writing types.
Dersin Amacı :
Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle Türkçedeki tümce yapılarının genel özelliklerine ilişkin bilgi vermek, yazılı
ve sözlü anlatım uygulamalarıyla öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmek amaçlanır
Dersin Amacı (İngilizce):
To improve the comprehension and expression abilities of the students who are studying at bachelor’s level and associate degree is aimed by giving infotmation
related to general features of Turkish concerning the fact of the natural function of the language.

Ders Kodu : MBVS 114

Ders Adı : Kaza Sigortaları

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste Kaza ve Nakliyat Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Kaza ve
Nakliyat Sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı ve bu poliçelerinin pazarlaması ve poliçe satışı için gerekli olan süreç
incelenecektir
Dersin İçeriği (İngilizce):
This derste accident and transportation insurance will be defined in general and the general conditions of the Compulsory and Compulsory Accident and Transport
Insurance which are the most common application fields in the world and our country will be examined and the process of these insurance branches marketing
and marketing will be examined
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Kaza Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, uygulamada
en çok karşılaşılan Kaza Sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere öğretilmesidir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; To ensure that the students who are studying in the Banking and Insurance Program have basic knowledge about Accident Insurances,
to teach the aims and scope of Accident Insurances most in practice and the obligations of the contracting parties to the students.

Ders Kodu : MBVS 102

Ders Adı : Yangın Sigortaları

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste Yangın Sigortasının ana ve ek teminatlarının tanımı yapılarak, bu sigortaların genel şartları incelenir. Tarafların hak ve sorumlulukları verilerek hasar
halinde işlemler ve hasar süreci yeralır
Dersin İçeriği (İngilizce):
By defining the main and supplementary guarantees of this derste fire insurance, the general conditions of these insurance are examined. The rights and
responsibilities of the parties are given to deal with damage and damage process
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Yangın Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak, Yangın
Sigortaları Poliçelerinin amaç ve kapsamları,tarafların hak ve yükümlülükleri ve Yangın Sigortaları pazarlaması ve poliçe satış sürecinin incelenmesidir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; To ensure that the students in the Banking and Insurance Program have basic knowledge about Fire Insurance, the purpose and scope
of Fire Insurance Policies, the rights and obligations of the parties and the marketing of Fire Insurances and the policy sale period.

Ders Kodu : MBVS 225

Ders Adı : Mühendislik Sigortaları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Bu derste Mühendislik Sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, bu branşın kapsamında mühendislik sigortası türleri, genel şartları incelenerek uygulamalarına
değinilecektir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
These derste engineering insurance will be defined in general and the types of engineering insurance under this branch will be examined and their applications
will be discussed.
Dersin Amacı :
Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Mühendislik Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak
Dersin Amacı (İngilizce):
Ensure that students in the Banking and Insurance Program have basic knowledge about Engineering Insurances

Ders Kodu : MYO 101

Ders Adı : İletişim

T+U : 1+0

Kredi : 1

Akts : 1

Dersin İçeriği :
İletişimle ilgili temel kavramlar, iletişim türleri
Dersin İçeriği (İngilizce):
Basic concepts of communication, types of communication
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgütsel iletişim kurma yeterlikleri kazandırılacaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The student will acquire the competence of making verbal, speechless, written, formal, informal contact between the inter-organization and out-organization with
the help of the communication lesson.

1.SINIF GÜZ
Ders Kodu : ENF 102

Ders Adı : Bilgi ve İletişim Teknolojisi

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bilgisayar donanımı, bileşenleri. İşletim sistemi. Sistem yedeklemesi. MS Word , Excel ve Power Point programı. Tanıtıcı materyal hazırlama.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Computer hardware, software and operating system, internet and internet browser, e-mail management, newsgroups and forums, web based learning, word
processing, spreadsheet, presentation maker, making a identifier material.
Dersin Amacı :
Öğrenciye temel düzeyde bilgisayar kullanmayı öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is comprehend the importance of basic information technologies to students

Ders Kodu : MİŞY 101

Ders Adı : İşletme yönetimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
İşletmeciliğe giriş, İşletme kuruluşu ve çeşitleri, Yönetici ve liderlik, Girişimcilik, İşletmelerde kaos yönetimi, İşletmelerde markalaşma ve İnsan kaynakları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Entering to business, Establishment Works of business and kind, Administrator and leader, Entrepreneurship, Chaos management in businesses, Mark process in
businesses and Human resource management
Dersin Amacı :
İşletmeyi fonksiyonlarına göre tanıtmak ve işletmenin işleyişini öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Defining the administration with its function and learning its management

Ders Kodu : MBVS 101

Ders Adı : Sigortacılığa Giriş

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Temel sigortacılık bilgileri, sigortanın tarafları, yükümlülükleri ve prensipleri, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, reasürans ve sigorta türleri
Dersin İçeriği (İngilizce):
basic insurance concepts, Insurance contract and the obligations of the parties, The basic principles of insurance, insurance system in the institutions,
Reinsurance, types of insurance
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; öğrencilerin sigortacılık sektörü ile ilgili temel kavram ve uygulamaları tanımasını sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
know and apply the basic concepts of the insurance industry

Ders Kodu : ATA 101

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti Ve Osmanlı’da Yenileşme Hareketleri Osmanlı Devleti’nin Gerileme Nedenleri, Genç Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat Ve Terakki
Meşrutiyet Dönemi, Trablusgarp Ve Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı: Savaşın Sebepleri, Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler, Gizli Antlaşmalar, Savaşın Sonuçları,
Mondros Mütarekesi Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması, Milli Mücadele: Hazırlık Dönemi, Cemiyetler, Kuvay–ı Milliye, Kongreler: Bölgesel Kongreler, Erzurum
Kongresi, Sivas Kongresi Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli, TBMM’nin Açılması Ve Yeni Türk Devletinin Oluşumu, Milli Mücadelede Cepheler: Doğu,
Güney Ve Batı Cepheleri, Mudanya Mütarekesi Ve Lozan Antlaşması
Dersin İçeriği (İngilizce):
Concepts related to the Turkish revolution. Modernization of Ottomans The Period of Tanzimat ,New Ottomans and Constitutional Monarchy I,The Party of union
and Progress and Constitutional Monarchy II, Trablusgarp and Balkan Wars,The First World War and Its Conclusions , Reasons for the collapse of the Ottoman
Empire, Resistance Movements in Anatolia ,Amasya Circular ,Congresses of Erzurum and Sivas ,Opening of Grand National Assembly ,Independence War ,
Mudanya Armistice, Lausanne Peace Treaty .
Dersin Amacı :
Öğrencilerin, siyasî, iktisadî, sosyal ve askerî sorunlar karşısında yıkılmaya başlayan Osmanlı Devleti'nde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan yenileşme
hareketleri ve İmparatorluktan Milli Devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasî olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine ilişkin bilgileri bilimsel temellere dayanarak öğrenmelerini sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of the course is to enable students to develop an understanding of the historical sense and the importance of Turkish revolution.

Ders Kodu : TDB 101

Ders Adı : Türk Dili 1

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Türk dilinin tarihsel süreçleri temel dil bilimi çerçevesinde anlamsal nitelikleri kazandırarak işleme,öğretme ve kullanma
Dersin İçeriği (İngilizce):
The historical process of the Turkish language is the processing, teaching and use by giving semantic qualifications in the frame of basic language
Dersin Amacı :
Türk dili bölümü önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere dilin doğal işleyişinden hareketle Türkçenin genel özelliklerine ilişkin bilgi verip
öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmeyi amaçlar
Dersin Amacı (İngilizce):
The deparment of Turkish language aims to improve the comprehension and expression abilities of the students who are studying at bachelo's level and associate
degree by giving infotmation related to general features of Turkish concerning the fact of the natural function of the language

Ders Kodu : MMVU 101

Ders Adı : Genel Muhasebe

T+U : 3+1

Kredi : 4

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Muhasebe usul ve esaslarını uygulamak, ana ve alt hesapları oluşturmak, açılış kaydı düzenlemek, açılış ve kapanış bilânçosu düzenlemek, büyük defter
düzenlemek, mizan düzenlemek, dönen varlıkları kaydetmek, duran varlıkları kaydetmek
Dersin İçeriği (İngilizce):
Applying procedures and principles of accounting, creating main and sub accounts, opening entry, forming opening and closing balance sheets, organising a
ledger, organising a trial balance , charging returning assets, charging remaining assets.
Dersin Amacı :
Bu ders ile öğrencinin muhasebe hakkında genel bilgiler edinmesi, hesap kavramını öğrenerek muhasebe kayıtlarını yapması ve işletmelerin kar- zararını tespit
edebilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
This course aims to provide the students with general information about accounting, to make the accounting records by learning the accounting concept and to
be able to determine the profitability of the enterprises.

Ders Kodu : MİŞY 103

Ders Adı : Ekonomi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Mikro iktisadın temel kavramlarını öğreterek, Tüketici Teorisi bazında Talep-Arz ve Esneklikleri kavratarak; Piyasa Dengesi, Üretici Dengesi, Maliyet Teorisi ve
Piyasa Çeşitlerini, günlük yaşamdan örneklerle anlatarak, Faktör Piyasalarının Genel Denge ve Etkinlik açısından önemini günlük yaşamdan örneklerle
zenginleştirmektir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
By teaching the basic concepts of microeconomics, by comprehending Demand-Supply and Flexibility on the basis of Consumer Theory; Market Equilibrium,
Producer Equilibrium, Cost Theory and Market Varieties with examples from everyday life and enriching the importance of Factor Markets in terms of General
Equilibrium and Efficiency from everyday examples.
Dersin Amacı :
Ekonominin temel kavramlarını öğreterek,niçin ekonomi okutulduğunun bilincine varılmasını sağlamak;firma düzeyinde ve günlük ekonomik yaşamdan örnekler
vererek, üretilen mal ve hizmetlerin muhasebe kayıtlarına aktarılmasına ekonomik yöntemlerle yardımcı olmaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
By teaching the basic concepts of the economy, it is necessary to be aware of why the economy is being educated and to provide economical methods to transfer
the produced goods and services to the accounting records by giving examples from the daily life and economic life.

Ders Kodu : MBVS 113

Ders Adı : Bankacılığa Giriş

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bankacılıkta temel kavramlar prensipler, Türkiye’de ve dünyada bankacılığın gelişimi, bankacılıkta kullanılan kavramların tanıtımı, banka türleri
Dersin İçeriği (İngilizce):
the basic concepts of banking, Developments in the world and in Turkey, The concept of bank, types of banking
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; öğrencilerin bankacılık sektörü ile ilgili temel kavram uygulamaları tanımasını sağlar.
Dersin Amacı (İngilizce):
understanding of basic concepts related to the banking sector.

Ders Kodu : MYO 113

Ders Adı : Temel Hukuk

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal özellikleri, vatandaşlık hakları, temel hak ve özgürlüklerin kullanımı, medeni hukuk, anayasa hukuku ve idare hukuku bilgisi,aile
hukukunun içeriği, kavramlar, miras veraset ilişkileri, borç ve alacak ilişkileri
Dersin İçeriği (İngilizce):
Republic of Turkey's constitutional characteristics, citizenship rights, fundamental rights and freedoms, the use of civil law, constitutional law and administrative
law information, family law content, concepts, heritage, inheritance relations, debt and credit relations
Dersin Amacı :
Hukukun temel kavramlarının örnekler ve açıklamalarla anlatılması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
With examples and explanations of basic concepts of law is intended to describe.

2.SINIF BAHAR
Ders Kodu : MBVS 218

Ders Adı : Banka ve Sigortacılık Uygulamaları II

Dersin İçeriği :
Sigortacılıkta hasar işlemleri, rapor tutulması, bankacılıkta risk yönetimi, hisse senetleri, finansal piyasalar
Dersin İçeriği (İngilizce):
Dersin Amacı :
Bu ders ile, sektörde karşılaşılabilen durumların örnek olaylarla anlatılması
Dersin Amacı (İngilizce):

T+U : 0+2

Kredi : 2

Akts : 3

Ders Kodu : MBVS 210

Ders Adı : Sorumluluk Sigortası

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste Sorumluluk sigortalarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde en sık uygulama alanı bulan, Zorunlu ve Zorunlu olmayan Sorumluluk
sigortalarının genel şartları incelenerek, bu sigorta branşlarının nasıl uygulandığı konusuna değinilecektir
Dersin İçeriği (İngilizce):
The general conditions of liability insurances which are the most frequent application areas in the world and our country will be explained by explaining the
general conditions of liability insurance and how these insurance branches will be applied
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Sorumluluk Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak,
uygulamada en çok karşılaşılan Sorumluluk Sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun anlatılması ve bu
sorumluluk sigortalarının pazarlaması ve satışı ile ilgili temel süreçleri öğrencilere öğretmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; It is aimed to provide the students with basic knowledge about Liability Insurance in the Banking and Insurance Program, to teach the
aims and scope of Liability Insurance which is the most common in practice and to explain what the responsibilities of the contracting parties are and the basic
processes about marketing and selling these liability insurance.

Ders Kodu : MBVS 230

Ders Adı : Kambiyo Yönetimi

T+U : 1+1

Kredi : 2

Akts : 1

Dersin İçeriği :
Kambiyo ve kur sistemleri, kambiyonun tanımı, kambiyonun kontrolü, Döviz kuru, serbest döviz, kur sistemleri, Türk kambiyo mevzuatı, Yürürlükteki kambiyo
mevzuatı.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Exchange and exchange systems, definition of exchange, exchange rate control, exchange rate, free exchange, exchange rate systems, Turkish exchange rate
regulation, current exchange rate regulation.
Dersin Amacı :
Adi senetlerin ticaret hayatının gereksinimlerine uygun bir hız ve güvenle devir imkânı olmadığı için bu imkânı sağlayabilmek düşüncesi ile ortaya konulan kıymetli
evrak hukuku kurallarının işleyişinin kavranmasını sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
Since the ordinary shares are not the possibilities of transferring with a speed and security that is appropriate to the requirements of the trade life, the provision
of this opportunity is to make the understanding of the operation of the legal rules.

Ders Kodu : MBVS 202

Ders Adı : Banka ve Sigorta Muhasebesi

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Banka ve sigorta işletmelerinin özellikler, kendilerine has hesap planlarının tanıtılması ve uygulama örnekleri ile muhasebeleştirilme esasları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Characteristics of banks and insurance companies, introduction of their own account plans and principles of accounting with application examples
Dersin Amacı :
Banka ve sigorta işletmelerinin muhasebe hesap planlarının diğer şirketlerden olan farklılıklarının ele alınması ve uygulamalarının muhasebeleştirilmesinde temel
kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to provide a basis for the accounting of the differences and accounting practices of the accounting plans of banks and insurance companies from other
companies.

Ders Kodu : MBVS 216

Ders Adı : Tarım Sigortaları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Tarım sigortaları, dolu sigortası hayvan sigortası dolu yangın sigortası , sera sigortası, Besi tavuğu, Yumurta tavuğu, kümes hayvanları sigortası, su ürünleri
sigortası, Cam sera sigortası ve plastik sera sigortası.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Agricultural insurances, full insurance fuels full of animal insurance, greenhouse insurances, fattening poultry, egg poultry, poultry insurance, aquaculture
insurance, glass greenhouse insurance and plastic greenhouse insurance.
Dersin Amacı :
Tarım sigortası kavramının tanıtılması, anlam ve öneminin benimsetilmesi, bu konuda bilgi ve becerilerinin kazandırılması
Dersin Amacı (İngilizce):
The introduction of the concept of agricultural insurance, the adoption of meaning and prejudice, the acquisition of knowledge and skills in this respect

Ders Kodu : MİŞY 229

Ders Adı : Finansal Yönetim

T+U : 2+0

Dersin İçeriği :
Finansmanın tanımı ve temel kavramları, finans fonksiyonlarının açıklanması, finansal analiz metotları, finansal denetim ve kontrol.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Definition and basic concepts of finance, disclosure of financial functions, methods of financial analysis, financial control and control.
Dersin Amacı :
Finans bilgi ve becerisini kazandırarak işletmelerde uygulanmasını sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
To provide financial knowledge and skills to implement in enterprises.

Kredi : 2

Akts : 2

Ders Kodu : MPAZ 229

Ders Adı : Müşteri İlişkileri Yönetimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Müşteri İlişkileri Yönetimi günümüz rekabet koşullarında önemini ortaya koyan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. MİY uygulamalarının işletmeleri için öneminin
vurgulandığı bu derste öğrenciler işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği konusunda bilgi alacaklardır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Customer Relationship Management emerges as a concept that reveals its importance in today's competitive conditions. Students will learn how to organize
relationships between business and customer.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı öğrencilere müşteri tutma, kazanma, müşteri ilişkilerini ölçme gibi müşteri ile ilgili kavramları öğretmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
Teaching the concepts about to gain consumer, customer retention and measuring the customer relationship

Ders Kodu : MBVS 208

Ders Adı : Sigortacılıkta Paket Program Kullanımı

T+U : 1+1

Kredi : 2

Akts : 3

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Polisoft Sigorta Kaynak Planlama Sistemi Paket Yazılımı
Dersin İçeriği (İngilizce):
Polisoft Agency Management Software
Dersin Amacı :
Elektronik ortamda pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini öğretmek. Bu teknolojileri kullanabilmeyi sağlamak.
Dersin Amacı (İngilizce):
Software to teach about the insurance.

Ders Kodu : MBVS 206

Ders Adı : Banka ve Sigortacılıkta Risk Yönetimi ve Hasar İşlemleri

Dersin İçeriği :
hasar yönetimi, risk yönetimi ,reasürans , bankalarda risk yönetimi
Dersin İçeriği (İngilizce):
Damage management, risk management, reinsurance, risk management in banks
Dersin Amacı :
Bu ders ile, öğrencilere sigorta şirketlerinin risklerini yönetme yöntemlerini açıklamak, bunların içinde önemli bir yeri olan reasürans işlemleri hakkında genel bilgi
vermek, hasar konusunun sigortalı ve sigortacı açısından derinlemesine değerlendirilmesini ayrıca bankalar açısından risk yönetim sürecini açıklamayı
amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı (İngilizce):
With this course, it is aimed to explain the methods of risk management of insurance companies to the students, to give general information about the
reinsurance transactions which have an important place in them, to deeply evaluate the subject of the claim from the perspective of the insured and the insurer,
and to explain the risk management process in terms of banks.

Ders Kodu : MBVS 204

Ders Adı : Reasürans

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste rasürans kavramı, çeşitleri ve reasürans uygulamaları yeralmaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
This derste rasürans concept, varieties and reinsurance practices are included.
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; sigorta şirketlerinin sigortalılarından devr aldıkları risklerin üzerlerinde tutabilecekleri miktarı ve devr edecekleri miktarın, yöntemin nasıl
belirleneceğini, prim, risk devri, komisyon ve hasar mutabakatlarının nasıl uygulandığının öğretilmesidir
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; The amount and amount to which the insurance companies inherit the risks they inherit from the insured, how to determine the
method, how to apply the premium, risk transfer, commission and damage agreements

2.SINIF GÜZ
Ders Kodu : MYO 115

Ders Adı : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
Derste İş hukukunun konusu, tarihsel gelişimi ve temel kavramlara yer verilecektir. İş sözleşmesi düzenlemek, iş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek,
sendika ve toplu iş sözleşmesi ile ilgili hukuki işlemler, sosyal sigortalar ile ilgili genel bilgiler verilecektir.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Course Te business law, historical development and basic concepts will be given. General information will be given about arranging a job contract, fulfilling the
obligations arising from the employment contract, legal transactions related to the union and collective bargaining agreements, social insurance.
Dersin Amacı :
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku konusundaki genel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersin sonunda İş Sözleşmesini yapmayı öğrenir ve sosyal sigortalarla
ilgili genel bilgilere sahip olur. Ayrıca İş ilişkilerinde gerekli bilgiye sahip olur. Dersin sonunda öğrencilerin, bir iş ilişkisinde iş sözleşmesi yapması, hak ve
sorumluluklarını bilerek çalışması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı (İngilizce):
It is aimed to teach general information about business and social security law. At the end of the course, learn to make a labor contract and have general
information about social insurance. They also have the necessary knowledge in business relations. At the end of the course, students are expected to work in a
job relationship, knowing their rights and responsibilities.

Ders Kodu : MBVS 201

Ders Adı : Banka ve Sigorta Pazarlaması

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Bu derste pazarın, firmanın, ürünlerin, rakiplerin ve diğer değişken faktörlerin mevcut durumlarına göre stratejik bir plan çerçevesinde pazarlama ve pazarlama
iletişim faaliyetlerinin uygulanması yeralmaktadır
Dersin İçeriği (İngilizce):
The application of marketing and marketing communication activities in the context of a strategic plan, according to the current state of the market, firm,
products, competitors and other variable factors
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; Bankacılık ve sigortacılık sektöründe satış ve pazarlama kavramına hakim, firmasını ve ürünlerini kurum içi, kurum dışı paydaşlarına, müşteri ve
olası müşterilerine tanıtabilen, müşteri istek ve ihtiyaçlarını tanıyan, müşteri ilişkileri yönetim sürecini uygulayabilen, müşteri değer yönetimini ve müşteri
sınıflamasını bilen, müşteri kazanma-tutma kavramlarını tanıyan, müşteri sadakati olgusuna hakim, müşteri şikâyetleri yönetimini tanıyan, uygulama sürecinde
uygun bilgi teknolojilerini seçebilen, ilişkisel pazarlama sürecinde veri toplama yetkinliğine sahip ve pazarlama iletişimi yöntemlerini uygulayabilen bireyler
yetiştirmektir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; In the banking and insurance sector, a customer acquires and retains customer value management and customer classification, who
knows the concept of sales and marketing, who can introduce the company and its products to its internal and external stakeholders, customers and potential
customers, recognizes customer requests and needs, To recognize the concepts of customer loyalty, to recognize customer complaints management, to select
appropriate information technologies in the implementation process, to have the ability to collect data in the relational marketing process and to apply marketing
communication methods.

Ders Kodu : MBVS 213

Ders Adı : Banka ve Sigorta İstatistiği

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Sigorta ve bankacılık verilerinin elde edilmesi, gruplandırılması, ölçeklendirilmesi, korelasyon ve regresyon analizleri, endeksler ile yorumlama, banka ve sigorta
şirketleri karşılaştırmalı ve dikey analizleri, bilanço analizleri, oran analizleri, karlılık ve faaliyet oran analizleri, sermaye yeterliliğine ilişkin oran analizi, sigorta
şirketlerinin sigorta dalları prim üretimlerinin yorumu, analiz raporunun yazılmasıdır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
Analysis and analysis of profitability and activity, ratio analysis of capital adequacy, insurance of insurance companies, insurance and banking data acquisition,
grouping, scaling, correlation and regression analysis, indexes and interpretation, comparative and vertical analyzes of banks and insurance companies, balance
sheet analysis, Interpretation of premium production of branches, analysis report.
Dersin Amacı :
İstatiksel yöntem ve teknikleri kullanarak bankacılık ve sigortacılıkla ilgili verileri yorumlayarak bülten ve rapor hazırlayabilen bireyler yetiştirmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
To train individuals who can prepare bulletins and reports by interpreting data related to banking and insurance using statistical methods and techniques.

Ders Kodu : MBVS 207

Ders Adı : Bes,Hayat ve Sağlık Sigortaları

T+U : 2+1

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Hayat sigortalarına giriş ve hayat sigortası mevzuatı, bireysel emeklilik sistemi ve yasal mevzuatı, bireysel emeklilik sisteminin değerlendirilmesi ve sosyal güvenlik
sistemi ile farkları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Introduction to life insurance and Life insurance legislation Individual pension system and legal regulations, assessment of the individual pension system and
differences with the social security system
Dersin Amacı :
öğrencilerin bireysel emeklilik ile ilgili kavram uygulamaları tanımasını sağlar.
Dersin Amacı (İngilizce):
Provide students with a definition of individual pension-related concept applications.

Ders Kodu : MBVS 205

Ders Adı : Nakliyat Sigortaları

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Nakliyat sigortaları branşlarının genel şartları, kapsamı ve uygulaması yer almaktadır
Dersin İçeriği (İngilizce):
General conditions, scope and application of the transport insurances branches
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Nakliyat Sigortaları hakkında temel bilgilere sahip olmasını sağlamak,
uygulamada en çok karşılaşılan Nakliyat Sigortalarının amaç ve kapsamları ve sözleşme yapan tarafların yükümlülüklerinin neler olduğunun öğrencilere
öğretilmesidir.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is; To ensure that the students in the Banking and Insurance Program have basic knowledge about the Transportation Insurance, the
purpose and scope of the most common Transportation Insurance in practice and to teach the students what the obligations of the contracting parties are.

Ders Kodu : MBVS 229

Ders Adı : E-Sigortacılık ve Bankacılık

T+U : 1+1

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

Dersin İçeriği :
İnternet, e-ticaret, e-pazarlama, e-iş ve uygulamaları
Dersin İçeriği (İngilizce):
Internet, e-commerce, e-marketing, e-business and applications
Dersin Amacı :
Elektronik ortamda pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini öğretmek. İlgili teknolojileri kullanabilmeyi öğretmek.
Dersin Amacı (İngilizce):
Electronic media to teach marketing and business development processes.

Ders Kodu : MİŞY 217

Ders Adı : Para ve Banka

Dersin İçeriği :
Para ve Ödeme Sistemleri, Finansal sistemin Yapısı, Faiz oranları ve Para, Finansal Piyasaların Düzenlenmesi ve Denetlenmesi, Türkiye’de Bankacılık Sektörü, Türk
Bankacılık Sisteminin Mali Yapısı ve Temel Sorunları, Para Arzı, Para Politikası ve Teorisi, Para ve Enflasyon
Dersin İçeriği (İngilizce):
Money and Payment Systems, Structure of financial system, Interest rates and currency, Regulation and Supervision of Financial Markets, Banking Sector in
Turkey, Turkish Banking System, Financial Structure and Fundamental Problems, Money Supply and Monetary Policy, Money and Inflation
Dersin Amacı :
Bu dersin amacı öğrencilerin para ve sermaye piyasaları başta olmak üzere söz konusu alanlarda temel bilgilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course is to ensure that the aimed students have basic knowledge in the fields of finance, especially in the money and capital markets

Ders Kodu : MBVS 217

Ders Adı : Banka ve Sigortacılık Uygulamaları I

T+U : 2+2

Kredi : 4

Akts : 3

Dersin İçeriği :
Bu derste sınırları belirlenen bir araştırma süreci, sonuçlandırılması, yorumlanması ve raporlanması teorik ve uygulamalı olarak yer almaktadır.
Dersin İçeriği (İngilizce):
In this course, the boundaries of the research process, the conclusion, interpretation and reporting are in theory and practice.
Dersin Amacı :
Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin belirli bir konuda bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak sonuca ulaşması ve onu
yorumlayarak raporlamayı sağlamasıdır
Dersin Amacı (İngilizce):
The aim of this course, the student of the Banking and Insurance Program reach a specific conclusion using the methods of scientific research and reporting,
interpreting is it

Ders Kodu : MBVS 215

Ders Adı : Banka ve Sigortacılıkta Fon Yönetimi

T+U : 2+0

Kredi : 2

Akts : 2

T+U : 3+0

Kredi : 3

Akts : 4

Dersin İçeriği :
Fon kaynaklarının tanımlanması özelliklerinin ve yönetiminin sağlanması ve kontrolü
Dersin İçeriği (İngilizce):
Provision of identification and control of sources of funding and management of properties
Dersin Amacı :
Banka ve Sigorta şirketlerinde fon yönetimini becerisini kazandırarak uygulanmasını sağlamak
Dersin Amacı (İngilizce):
Fund management companies by providing the ability to ensure the implementation of banking and Insurance.

Ders Kodu : MBVS 211

Ders Adı : Banka ve Sigorta Hukuku ve Mevzuatı

Dersin İçeriği :
Sigorta şirket ve acentelerinin kuruluşlu ve sigorta sözleşmelerinin yapılması. Sigortacılık sektörü ile ilgili diğer kanun ve yönetmelikler. Banka adı verilen ticari ve
mali kurum ile bu kurumun işlemlerini düzenleyen hukuk kuralları. Bankacılık sektörü ile ilgili hukuki düzenlemeler kanun, yönetmelik
Dersin İçeriği (İngilizce):
Organization of İnsurance companies and agents and insurance contracts. Insurance sector and other relevant laws and regulations. Rules of law governing bank
and the bank’s operations. Laws, regulations and the legal regulations related to the banking sector.
Dersin Amacı :
Öğrencilerin Sigortacılık Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen sigorta kuruluşlarının kurulumunu, hayat ve hayat dışı sigorta sözleşmelerinin yapısı, şekli ve
oluşturulmasını öğretmek. Ayrıca Bankalar ve bankacılıkla ilgili mevzuatın öğrencilere verilmesi amaçlanır.
Dersin Amacı (İngilizce):
To teach life and non-life insurance contracts structure and shape and set up insurance agencies specified in the ınsurance law and related regulations to the
students. İn addition, to intended to be given Banks and banking related legistation to students.

