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T.C.  

İSTANBUL YENİYÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 

PROGRAM HAKKINDA 

Bankacılık sektörünün büyümesi ve küreselleşmesi, bu sektörde uzmanlaşmış ve disiplinler arası 

eğitim veren programların geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. Meslek Yüksek Okulumuzun Bankacılık 

ve Sigortacılık Programı da iktisat ve işletme bilimlerinin disiplinlerini temel alan, bankacılık ve 

sigortacılık sektörünün gerektirdiği uzmanlık konularını içeren bir programdır.  

KAZANILAN DERECE 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bankacılık ve Sigortacılık alanında Önlisans (Associate 

of Arts) derecesi almaya hak kazanmaktadırlar. 

KAZANILAN DERECENİN SEVİYESİ 

Bankacılık ve sigortacılık programı, önlisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

KAYIT KABUL KOŞULLARI 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci 

kabulü ÖSYS olarak adlandırılan merkezi sınav sistemi ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek 

istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra bu sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.   

Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin ilgili mevzuat hükümlerine göre, yatay geçişle 

aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkını kazanabilir. Ancak; 

Üniversitenin hazırlık okuluna, önlisans programlarının birinci ve dördüncü yarıyıllarına, lisans 

bölümlerinin birinci ve son yılına yatay geçiş yapılmaz. 

Üniversitemiz öğrencileri gerekli koşulları yerine getirerek kendi eğitim gördüğü bölüm ya da fakülte 

dışında bir fakültede ve bölümde, isterlerse Çift Anadal (ÇAP) programlarına katılarak çift diploma 

alma olanağına sahip olabilirler.  2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren aynı olanak, Meslek 

Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimiz için de 

uygulanmaktadır. Aynı şekilde, önlisans ve lisans öğrencilerimiz, isterlerse ve gerekli koşulları yerine 

getirerek bir başka bölümde ya da programda uzmanlık kazandıran “Yan Dal” Programına da katılarak 

ikinci bir alanda uzmanlık sertifikası alma hakkına sahip olabilirler.  

Önlisans mezunlarının dikey geçişle Üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilebilmeleri için, her yıl 

açılan dikey geçiş sınavı (DGS)’na girmeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen dikey geçiş için 
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yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine getirenlerden Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM 

tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir.  

Değişim öğrencilerinin kabulü, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile partner üniversite arasında imzalanan ikili 

anlaşmalar Erasmus çerçevesinde yapılmaktadır. 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not 

Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD/S notu 

alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120’dir. 

Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur. 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler 

çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 

verilen dersin içeriğine uygun olması ve Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması 

durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

PROGRAMIN TANIMI 

Bankacılık sektörünün büyümesi ve küreselleşmesi, bu sektörde uzmanlaşmış ve disiplinler arası 

eğitim veren programların geliştirilmesi gereğini doğurmuştur. İşte Bankacılık ve Sigortacılık Programı 

da iktisat ve işletme bilimlerinin disiplinlerini temel alan, bankacılık ve sigortacılık sektörünün 

gerektirdiği uzmanlık konularını içeren bir programdır. 

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ 

1) Bankacılık ve sigortacılık konularındaki temel bilgileri öğrenir ve bu bilgileri kullanabilme 

becerisine sahip olur. 

2) Bankacılık mevzuatı konusunda bilgi sahibi olur, bir bankacılık işleminin başlangıcından 

sonuçlanmasına kadar geçen süreci yönetebilecek yeterliliğe sahip olur. 

3) Bankacılık ve sigortacılık alanındaki problemleri anlayıp değerlendirerek, bu konudaki 

görüşlerini tartışabilecek ve ifade edebilecek beceriye sahip olur. 

4) Finans ve bankacılık alanındaki araçları kullanır. 

5) Bankacılık sektörünün küresel ekonomi içerisinde nasıl bir mekanizma ile çalıştığını öğrenir 

6) Finansal piyasaları izleyip analiz eder. 

7) Ekonomik olayları analiz eder ve yorumlar 

8) Bankacılık ve sigortacılık uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında analiz yapar. 

9) Profesyonel iş yaşamına ilişkin fikir sahibi olur. 

10) Liderlik vasıflarını kazanır ve başarıyla uygular. 

  YYÜ Bankacılık ve Sigortacılık Programı 

Program Çıktıları* 

TYYÇ YYÜ Bankacılık ve Sigortacılık 

Programı 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 
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Temel Alanı Yeterlilikleri 

BİLGİ 

1) Bankacılık ve sigortacılık alanındaki temel ve güncel 
bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 
multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla 
desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 
bilgilere sahiptir. 

√ √ √ √ √ √  √ √  

2) Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği 
ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir. 

√  √  √   √   

3) Bankacılık ve sigortacılık alanındaki bilimsel bilgiye 
ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve 
uygulayabilme bilgisine sahiptir 

√  √  √ √  √   

4)  Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, 
yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine 
sahiptir. 

√ √  √    √ √  

5)  Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin 
bilgisine sahiptir. 

  √    √ √   

6) Bankacılık ve sigortacılık alanında ilişkili olduğu 
disiplinler arasındaki  
etkileşimi kavrar ve kullanır. 

√ √   √   √  √ 

BECERİLER  

1) Bankacılık ve sigortacılık alanında edindiği ileri 
düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak 
kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları 
tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı 
mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri 
geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar. 

√ √   √   √ √  

2) Bankacılık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini 
kullanır. 

√  √   √  √ √ √ 

3) Bankacılık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik 
bankacılık eğitimi yapar. 

  √ √ √ √  √   

4) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar 
doğrultusunda çözüm üretir. 

√ √      √  √ 

5)    Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun  
materyal geliştirir. 

  √    √ √ √  

6)    Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak  
çok yönlü değerlendirir. 

 √    √ √  √ √ 

YETKİNLİKLER  
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme 
Yetkinliği 

1)Bankacılık sektörü ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki 
bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak 
yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile 
işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

√ √   √ √ √  √ √ 

2) Bankacılık sektörü ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve 
öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve 
ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 

 √ √  √ √    √ 

3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde 
gelişimlerine yönelik etkinlikleri  
planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. 

√ √  √  √  √   
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4) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine 
getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar. 

√  √  √  √ √   

Öğrenme Yetkinliği  
1) Bankacılık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve 
becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 

√ √   √ √  √  √ 

2) Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi  
öğrendiğini gösterir. 

  √   √ √  √  

3) Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı 
erişir. 

√  √ √  √ √    

4) Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime 
açıktır ve bu davranışı devam ettirir. 

√    √ √  √  √ 

5) Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.  √    √  √ √ √ 
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  
1) Bankacılıksektörü ile ilgili konularda ilgili kişi ve 
kurumları bilgilendirir;  düşüncelerini ve sorunlara ilişkin 
çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve 
kurumların düşüncelerini, istek ve  
beklentilerini dinler. 

√ √ √   √ √ √   

2) Bankacılık sektörü ile ilgili konularda düşüncelerini ve 
sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle 
destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir 
elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 

 √  √  √  √   

3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre 
için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve 
etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 

√  √  √ √    √ 

4)    Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları  
bilgilendirir. 

   √  √ √ √   

5)    Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini 
nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve 
olmayan kişilerle paylaşır. 

√ √    √  √ √ √ 

6) Bankacılık sektöründe toplumun ve dünyanın 
gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir. 

√ √   √  √   √ 

7) Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.    √  √ √    
Alana Özgü Yetkinlik  
1)    Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma 
örnek olur. 

√    √  √   √ 

2)    İnsan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki 
etik değerlere uygun davranır. 

√  √  √   √   

3) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.  √    √     

4)    Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli 
bilince sahiptir. 

√    √   √   

5)    Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve 
sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata 
uygun davranır. 

√   √  √     

 

DERS VE PROGRAM YETERLİLİKLERİ MATRİSİ 

    Program Yeterlilikleri 

Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Yıl   -  1. Dönem 

MYB113 Sigortacılığa Giriş 5 5 5 3 2 1 1 5 1 1 

MYB103 Bankacılığa Giriş 3 4 5 4 5 3 3 2 2 1 
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MYO101 Genel Muhasebe  0 0 1 1 2 3 0 1 0 2 

HUK151 Temel Hukuk Bilgisi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ATA151 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

I 
- - - - - - - - - - 

TRD151 Türk Dili I - - - - - - - - - - 

ENG151 İngilizce I - - - - - - - - - - 

MYO180 Proje Yönetimi ve Uygulamaları - -   - - - - - - - - 

MYB124 Mikro Ekonomi 4 5 3 2 3 2 4 3 4 3 

MYH113 Sosyoloji 3 4 3 4 2 1 4 5 1 1 

1. Yıl   -  2. Dönem 

MYB102 

Sigorta İşletmeciliği ve 

Reasürans 
5 5 4 3 5 5 4 4 3 3 

MYO100 Genel İşletme 3 3 4 3 4 5 1 1 2 3 

MYB122 Ticari Matematik 2 1 3 1 2 1 1 2 3 1 

ATA152 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

II 
- - - - - - - - - - 

TRD152 Türk Dili II - - - - - - - - - - 

ENG152 İngilizce II - - - - - - - - - - 

BMH150 Bilgisayar Uygulamaları  3 4 3 4 3 4 2 3 0 0 

MYO182 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HUK158 Ticaret Hukuku Esasları 2 2 2 1 3 3 2 1 4 3 

MYD243 Makro Ekonomi 4 3 3 2 1 0 2 2 3 3 

2. Yıl   -  3. Dönem 

MYP221 Para Politikaları 3 2 2 3 4 5 5 5 3 1 

MYB203 Banka Muhasebesi 5 5 5 3 4 4 5 3 2 2 

MYB205 

Sigorta Türleri ve Uygulamaları 

I 
5 5 5 3 3 2 3 2 2 1 

MYB207 Finansal Yönetim  3 3 3 2 2 5 5 5 5 5 

MYB209 Bankacılıkta Pazarlama İlkeleri 3 2 4 5 3 2 1 0 1 1 

MYO205 Girişimcilik I 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 

MYO280 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

HUK253 Borçlar Hukuku 1 2 3 4 2 4 2 2 2 5 

MYB164 Kurumsal Bankacılık 4 4 5 4 5 4 3 5 4 3 

2. Yıl   -  4. Dönem 

HUK230 Bankacılık Hukuku 5 3 3 4 5 4 5 3 5 1 

MYB208 

Sigorta Türleri ve Uygulamaları 

II 
5 5 5 3 3 2 3 2 2 1 

MYB210 Sermaye Piyasaları 5 5 5 4 3 2 5 5 4 2 

MYB222 

Uluslararası Bankacılık ve 

Finans 
4 4 3   4 5 4 3 3 4 3 

MYO206 Girişimcilik II 3 2 3 2 2 3 4 3 2 4 

MYO282 Proje Yönetimi ve Uygulamaları - - - - - - - - - - 

MYB204 Staj - - - - - - - - - - 

MYB206 Türkiye Ekonomisi 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 

MYB236 

Bankacılıkta Risk ve Fon 

Yönetimi 
2 3 2 1 3 4 2 3 2 0 
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MYO266 Yönetim ve Organizasyon 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 

*1 En Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 En Yüksek 

MEZUNLARIN MESLEK PROFİLİ 

Mezunlarımız kamu bankalarında ve özel bankalarda görev alabilecekleri gibi, kendi sigorta 

şirketlerini kurarak piyasaya bağımsız olarak girebilirler. Ayrıca sermaye piyasasında faaliyet gösteren 

şirketlerde (örn; yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği vb.), TBB, BDDK, SPK, İMKB ve TCMB gibi 

kamu kuruluşlarında görev alabilirler. 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ 

Bankacılık ve sigortacılık programdan mezun olan öğrenciler, lisans programlarında öğrenim görmek 

üzere başvuruda bulunabilirler. 

Bankacılık ve Sigortacılık Programımızdan mezun olan öğrencilerimizin Dikey Geçiş Sınavı ile 4 yıllık 

lisans programlarına geçiş hakkı bulunmaktadır. 

Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılan bölümler:  

Aktüerya 

Aktüerya Bilimleri 

Bankacılık 

Bankacılık ve Finans 

Bankacılık ve Finansman 

Bankacılık ve Sigortacılık 

Ekonometri 

Ekonomi 

Ekonomi ve Finans 

İktisat 

İşletme 

İşletme Enformatiği 

İşletme-Ekonomi 

Lojistik Yönetimi 

Sermaye Piyasası 

Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme 

Sigortacılık 
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Sigortacılık ve Risk Yönetimi 

Uluslararası Finans 

Uluslararası İşletme 

Uluslararası İşletmecilik 

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret 

Uluslararası Ticaret 

Uluslararası Ticaret ve Finans 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

PROGRAM YAPISI 

Bu önlisans programları için belirlenen minimum AKTS kredisi 120’dir. Bankacılık ve Sigortacılık 

programında en az 8 hafta staj yapılması zorunludur. 

ÜNİVERSİTE GENELİNDE VERİLEN DERSLER 

Ortak Zorunlu Dersler (YÖK Dersleri) 

 Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II 

Türkiye'deki önlisans ve lisans programlarında Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre zorunlu 

olarak alınması öngörülen derslerdir. 

 İngilizce I-II 

Birinci, ikinci yarıyılda yüksekokulun programlarının içeriğine uygun materyallerle işlenir. 

Üniversite Ortak Dersleri 

 Akademik Oryantasyon 

Öğrenciler, birinci sınıfa başladığı yarıyıl başında akademik oryantasyona alınır. 

 Staj 

Her önlisans programında en az 4 haftalık staj yapılması zorunludur. 

 

ÖĞRETİM PROGRAMI 
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İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 
MESLEK YÜKSEK OKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK ÖN LİSANS PROGRAMI 

2017-2018 

GÜZ DÖNEMİ   BAHAR DÖNEMİ 

I.YIL 

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

  

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

MYB113 Sigortacılığa Giriş 2 0 4 MYB102 Sigorta İşletmeciliği ve Reasürans 2 0 4 

MYB103 Bankacılığa Giriş 2 0 4 MYO100 Genel İşletme 3 0 3 

MYO101 Genel Muhasebe  2 0 3 MYB122 Ticari Matematik 3 0 5 

HUK151 Temel Hukuk Bilgisi 3 0 3 ATA152 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 

ATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 TRD152 Türk Dili II 2 0 2 

TRD151 Türk Dili I 2 0 2 ENG152 İngilizce II 3 0 3 

ENG151 İngilizce I 3 0 3 BMH150 Bilgisayar Uygulamaları  1 2 2 

MYO180 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 MY0182 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 

  Seçmeli 2 0 3 
 

Seçmeli 2 0 3 

  Seçmeli 2 0 3   Seçmeli 2 0 3 

TOPLAM    20 8 30 TOPLAM    20 10 30 

       II. YIL 

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

  

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

MYB221 Para Politikaları 2 0 4 MYB230 Bankacılık Hukuku  2 0 3 

MYB203 Banka Muhasebesi 2 0 3 MYB208 Sigorta Türleri ve Uygulamaları II 2 0 5 

MYB205 Sigorta Türleri ve Uygulamaları I 2 0 5 MYB210 Sermaye Piyasaları 2 0 3 

MYB207 Finansal Yönetim  2 0 3 MYB222 Uluslarararası Bankacılık ve Finans 2 0 4 

MYB209 Bankacılıkta Pazarlama İlkeleri 2 0 3 MYO206 Girişimcilik II 2 0 3 

MYO205 Girişimcilik I 2 0 3 MYO282 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 

MYO280 Proje Yönetimi ve Uygulamaları 0 8 3 MYO204 Staj 0 0 0 

  Seçmeli 2 0 3   Seçmeli 2 0 3 

  Seçmeli 2 0 3   Seçmeli 2 0 3 

            Seçmeli 2 0 3 

TOPLAM    16 8 30 TOPLAM    16 8 30 

  

  Mezuniyet İçin Toplam AKTS 120 

                                                                                             SEÇMELİ ALAN DERSLERİ                                                                                                           

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

  

KOD DERSİN ADI T U AKTS 

MYB167 Sigorta Pazarlaması 3 0 3 MYO261 Toplam Kalite Yönetimi 2 0 3 

MYB161 Bankacılık Pazarlaması 3 0 3 MYB229 Katılım Bankacılığı 2 0 3 

MYB225 Sigorta Muhasebesi 2 0 3 MYO264 İnsan Kaynakları 2 0 3 

MYB164 Kurumsal Bankacılık 3 0 3 HUK158 Ticaret Hukuku Esasları 2 0 3 

MYB165 Bireysel Bankacılık 2 0 3 MYO266 Yönetim ve Organizasyon 2 0 3 

HUK253 Borçlar Hukuku 2 0 3 MYB206 Türkiye Ekonomisi 2 0 3 

MYB197 Mesleki İngilizce I 2 0 3 MYB236 Bankacılıkta Risk ve Fon Yönetimi 2 0 3 

MYB194 Mesleki İngilizce II 2 0 3 MYB298 Ekonomi Politikası 2 0 3 

MYB124 Mikro Ekonomi 2 0 3 MYB231 Ekonomi Sistemlerİ 2 0 3 

MYB196 Kambiyo Mevzuatı 2 0 3 MYB198 Siyasi Tarih 2 0 3 

MYO105 Protokol Esasları  2 0 3 MYH113 Sosyoloji 2 0 3 

MYH114 Etkili İletişim ve Güzel Konuşma 2 0 3           

MYB232 Sigorta Hukuku 2 0 3           

    

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi; AKTS= Avrupa kredi transfer sistemi 

 

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA 
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Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi 

tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih 

belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir. 

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb.) 

ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat 

programlarında belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve 

zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem 

içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim 

üyesi/görevlisi tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm 

başkanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na 

iletilir. Bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri 

çalışmalara göre belirlenir. 

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim üyesi/görevlisi 

tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir. 

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem 

sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları 

aşağıda gösterilmiştir. 

Başarı Notları Sayısal Eşdeğeri 

AA 4.0 

BA 3.5 

BB 3.0 

CB 2.5 

CC 2.0 

DC 1.5 

DD 1.0 

FF 0.0 

DZ 0.0 

 

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için 

derslerin en az %75`ine devam etmiş olması gereklidir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden 

değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış 

sayılır. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı 

olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2.0 olması gerekir. 
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Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul 

edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not 

Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına 

sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler. 

MEZUNİYET KOŞULLARI 

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; 

 Öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD/S notu alarak minimum 120 

AKTS kredisinden başarılı olmaları  

 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları 

 Zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir. 

EĞİTİM TÜRÜ 

Bu program tam zamanlıdır. 

AKADEMİK KADRO 

Öğr.Gör. Mustafa Eser KURUM 

Öğr.Gör.Dr. Ahmet Burak VARLIK 

Öğr.Gör. Ardahan YAMANDAĞ 

Öğr.Gör. Merve Vuslat KUMCU 

BÖLÜM BAŞKANI (YA DA EŞDEĞERİ) 

Öğr. Gör. Mustafa Eser KURUM 

Program Başkanı 

Yeni Yüzyıl Üniversitesi 

Meslek Yüksekokulu 

Adres: Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi 

Yeni Doğan Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi,  

No: 26 P.K. 34010 Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL   

Telefon: 444 50 01 

E-posta: mustafaeser.kurum@yeniyuzyil.edu.tr 

DERSLER 

MYB101 Sigortacılığa Giriş (2-0) (AKTS:3) 

mailto:mustafaeser.kurum@yeniyuzyil.edu.tr
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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 (2-0) (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. 

MYO101 Genel Muhasebe (2-0) (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. 

HUK151 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 amacıöğrencilere 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. 

MYO180 Proje Yönetimi ve Uygulamaları (0-8) (AKTS:3) 
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Proje Yönetimi dersinde, öğrencilere başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel 

prensipler sunulmaktadır.  Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme 

ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır. Bunların 

yanısıra sektör ziyaretleri yapılmaktadır. 

MYB124 Mikro Ekonomi (2-0) (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. 

MYB102 Sigorta İşletmeciliği ve Reasürans (2-0) (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) 
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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 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. 

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. 

MYO182 Proje Yönetimi ve Uygulamaları  (0-8) (AKTS:3) 

Proje Yönetimi dersinde, öğrencilere başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel 

prensipler sunulmaktadır.  Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme 

ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır. Bunların 

yanısıra sektör ziyaretleri yapılmaktadır. 

HUK158 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. 

MYD243 Makro Ekonomi (2-0) (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. 

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 
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enflasyonla mücadele, Türkiye ‘de 1980 öncesi ve sonrası dönemde para politikası konuları 

anlatılmaktadır. 

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

Bu ders, bankaların muhasebeleri hakkında bilgi sunmayı, genel(finansal) muhasebe ve muhasebeye 

giriş derslerinde aktarılan temel muhasebe düşünce yapısını elde etmiş kişilere yardımcı olmayı 

hedefler. 

MYB205 Sigorta Türleri ve Uygulamaları I (2-0) (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. 

MYO280 Proje Yönetimi ve Uygulamaları  (0-8) (AKTS:3) 

Proje Yönetimi dersinde, öğrencilere başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel 

prensipler sunulmaktadır.  Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme 

ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır. Bunların 

yanısıra sektör ziyaretleri yapılmaktadır. 

HUK253 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. 



15 
 

MYB164 Kurumsal Bankacılık  (2-0)(AKTS:3) 

Büyük ölçekli yerel ve çok uluslu şirketlere Krediler,yatırım,ticari kartlar,türev ürünler,nakit 

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

sunarak bu kurumların kısa,orta ve uzun vadeli finansman problemlerini çözmek yatırım,istihdam ve 

genel ekonomiye pozitif katkıda bulunmak amacıyla bankalar ve finans kuruluşların yapmış olduğu 

faaliyetlerdir. 

 

HUK230 Bankacılık Hukuku (2-0) (AKTS:3) 

Bankacılık ve Sigorta Hukuku dersinde; banka işlemlerinin tabi olduğu mevzuat hükümleri, Bankalar 

Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, Hazine Müsteşarlığı’nın yetkileri, bankaların 

kuruluşunda sınırlamalar, bankaların organları, mevduatın tanımı ve türleri, banka alacaklarının 

teminatı, kanuni takip, davalar ve takiplerde yetki kuralları, bankaların gözetim ve denetimi konuları 

ele alınacaktır. Sigorta fikrinin doğuşu ve gelişmesi, sigorta hukukunun kaynakları, sigortanın 

faydaları, sigorta endüstrisi, Türkiye'de faaliyette bulunan sigorta şirketleri, sigorta şirketlerinin 

denetimi, sigorta hukukunun genel hükümleri, sigorta sözleşmelerinin özellikleri, sigorta 

sözleşmesinin unsurları, sigorta belgeleri, tarafların yükümlülükleri, sigorta çeşitleri, tazminat 

sigortasının genel hükümleri, tazminat sigortasının çeşitleri konuları işlenmektedir. 

MYB208 Sigorta Türleri ve Uygulamaları II (2-0) (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. 

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. 

MYB222 Uluslararası Bankacılık ve Finans (2-0) (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. 

MYO282 Proje Yönetimi ve Uygulamaları  (0-8) (AKTS:3) 
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Proje Yönetimi dersinde, öğrencilere başarılı proje yönetimi uygulamalarının arkasında bulunan temel 

prensipler sunulmaktadır.  Ders kapsamı dahilinde, proje bütçeleme, planlama, kaynak ayırma, izleme 

ve kontrol gibi temel proje yönetimi fonksiyonları ana başlıklar halinde tartışılacaktır. Bunların 

yanısıra sektör ziyaretleri yapılmaktadır. 

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. 

MYO236 Bankacılıkta Risk ve Fon yönetimi (2-0) (AKTS:3) 

Bu derste; Risk kavramı ve türleri, Türk Bankacılık sisteminde Risk yönetimi, Basel I kriterleri-

eleştirilen yönleri, Basel II kriterleri-eleştirilen yönleri, Risk yönetimi ile ilgili BDDK’nın düzenlemeleri 

ve TMSF, Likidite riski, piyasa riski, kur riski, kredi riski, faiz oranı riski, operasyonel risk, sistematik 

risk, diğer riskler (Ülke Riski-Transfer Riski-Yoğunlaşma Riski-Yasal Risk) konuları anlatılmaktadır. 

MYB206 Türkiye Ekonomisi (2-0) (AKTS:3) 

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 neoklasik 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. 

 

 

 

 


