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MFBP 100 Genel Muhasebe 
 
İşletme hesap işleri içinde, genel muhasebenin yeri, muhasebenin tanımı, muhasebe uygulamasını 
zorunlu kılan nedenler, muhasebenin teorik esasları, muhasebede kullanılan ana terimleri açıklanır. 
Temel muhasebe denklemi, aktif, pasif, varlıklar ve kaynaklar, muhasebede hesabın tanımı, hesaplarla 
ilgili temel kavramlar, tekdüzen hesap planının genel yapısı incelenir. Çift taraflı kayıt yönteminin 
esasları, envanter ve düzenlenme şekli, mizan ve düzenlenme şekli, hesapların nasıl kapatılacağı ders 
kapsamında işlenir. Temel finansal tablolar olan bilanço ve gelir tablosu hazırlanır. 
 
MFBP 110 Ekonomi- I 
 
Ekonomi biliminin kapsamı ve metodları; arz ve talep teorileri, ekonomik sistemler; devletin rolü; 
üretim teorileri; tüketici davranışları ve fiyatlandırma yöntemleri. 
 
MFBP 113 Sigortacılığa Giri ş 
 
Gelişmiş ülkelerde piyasaların en güçlü kuruluşlarından biri sigorta şirketleridir. Sigorta hasara 
uğrayan insanları tazmin eder. Sigortanın tarihsel gelişiminden başlayarak günümüzde sigortacılık, 
sosyal güvenlik sistemleri, üretim kaynakları ve sektördeki etkin ulusal ve uluslararası kurumlar, 
sigorta sözleşmesinde taraflar ve yükümlülükleri ile reasürans işlemleri dersin kapsamını 
oluşturmaktadır. 
 
MFBP 130 Bankacılık İşlemleri – I 
 
Paranın tanımı, fonksiyonları, bankaların ekonomideki temel işlevleri, finansal sistemin yapısı ve 
finansal araçlar, türk bankacılık sistemi ve tarihsel gelişimi, bankacılıkta organizasyonel yapı ve 
merkez bankası, finansal piyasalarda düzenleme ve denetim, finansal krizler.  
 
MFBP 140 Mesleki İngilizce – I 
 
Bu ders mesleki ingilizce kullanma yeteneklerini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler basit 
deyimleri ve cümleleri metin ve formların içinde anlamayı, soru sorma ve cevap vermeyi öğrendikten 
sonra kısa metinleri anlayacaklardır. Meslekleri ile ilgili yeni kelime ve deyimler öğrenip bunları 
cümle içinde kullanabilecek yeterliliğe geleceklerdir. Öğrenciler yazma ve yazım hatalarını 
düzeltmeye yönelik aktivitelerde bulunacaklardır. 
 
MFBP 060 İşletme Yönetimine Giriş 
 
İşletme ile ilgili temel kavramlar, ilkeler, uygulamalar, işletme türleri, işletme içi ve işletmeler arası 
işlemler; işletmenin büyümesi ile ilgili konular. 
 
MFBP 070  Genel Muhasebe Uygulamaları 
 
Tekdüzen hesap planının genel yapısı incelenir. Çift taraflı kayıt yönteminin esasları, envanter ve 
düzenlenme şekli, mizan ve düzenlenme şekli, hesapların nasıl kapatılacağı ders kapsamında işlenir. 
Temel finansal tablolar olan bilanço ve gelir tablosu hazırlanır. 
 
 



MFBP 180 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – I 
 
Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders 
kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MFBP 180 Mesleki Uygulamalar I 
 
Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede 
çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını 
tecrübe etmektedirler. 
 
MFBP 112 Ekonomi II 
 
Ekonomik sistemlerle ilgili makro yaklaşımlar; milli gelir ve unsurları; kamu maliyesine giriş; 
ekonomik büyüme ve kalkınma; uluslararası ticaret, bütçe açıkları; uluslararası finans ve bankacılık 
 
MFBP 120 İşletme Matematiği 
 
Finansal problemlerin çözümünde kullanılan matematik uygulamaları gerçekleştirilecek; öğrencilerin 
ticari matematik konularındaki yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak; yüzde, faiz, kar zarar, iskonto, 
bileşik faiz, başabaş noktası hesaplamaları ve paranın zaman değeri incelenecektir..   
 
MFBP 132 Bankacılık İşlemleri – II 
 
Bankaların mali tabloları ve analizi, bankacılık sektöründe risk yönetimi, Basel II, sendikasyon 
kredisi, tanımlar, risk santralizsayonu, açık piyasa işlemleri, zorunlu karşılıklar, mevduat nedir, 
bankalararası kart merkezi, takas odası merkezi, İstanbul Altın Borsası, bankacılıkta organizsayon ve 
pazarlama, aktif pasif yönetimi, mevduat ve yatırım ürünleri, kredilere giriş 
 
MFBP 142 Mesleki İngilizce – II 
 
Bu derste mesleki ingilizce kullanma yetenekleri geliştirilmektedir. Öğrenciler farklı akedemik ve 
mesleki yazıları yazmak icin gerekli yetenek ve becerileri kazanacaklar. Ayrıca mesleki gelişimleri 
icin gereken kelime dağarcığını geliştirip  konuşma diline de zenginlik katacaklardır. Bu kelimeleri 
konuşma ve yazmada kullanacaklar böylece mesleki yazışma dilini de kavrayacaklardır. 
 
MFBP 182 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – II 
 
Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders 
kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MFBP 192 Mesleki Uygulamalar II 
 
Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede 
çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını 
tecrübe etmektedirler. 
 
MFBP 211 Temel Kredi İşlemleri 
 
Krediler ile ilgili temel kavramlar ve kredilerin sınıflandırılması; istihbarat, kredilerin faiz tahakkuku 
ve kredilerin teminatları; nakdi kredilerden, iskonto ve iştira kredileri, spot kredi, borçlu cari hesaplar 
gibi farklı kredi çeşitleri; gayrinakdi kredilerden teminat ve kefalet mektupları ile, ithalata ilişkin 
gayrinakdi kredi türleri; finansal analizin kredilendirme sürecindeki önemi kavratılmaktadır.   



MFBP 213 Sigortacılık İşlemleri - I  
 
Gelişmiş ülkelerde finansal piyasaların en güçlü kuruluşlarından biri sigorta şirketleridir. Sigorta 
hasara uğrayan insanları tazmin edebilmenin yoludur. Sigortanın tarihsel gelişimi, tanımı, yararları, 
sigortalılar, sigortacılar, sigorta sözleşmesi ve hasar ile sigorta hukuku, risk yönetimi, yangın 
sigortaları, sorumluluk sigortaları, kaza sigortaları, dersin kapsamını oluşturmaktadır. 
 
MFBP 215 Sermaye Piyasası ve İMKB 
 
Ülkemizin sermaye piyasalarının gelişmesinde önemli rolü olan ve ekonomimize katma değer katmak 
sureti ile büyümeye pozitif yönde katkısı olan İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının, güniçi ve 
günsonu hareketleri, işlemleri, dünya borsaları arasındaki yeri ve önemi ders kapsamında 
işlenmektedir 
 
MFBP 230 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – III 
 
Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders 
kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MFBP 251 Vadeli İşlemler Borsası İşlemleri 
 
Finansal Piyasalarda Risklerden korunma ve/veya bu riskleri minimize etmek amacıyla “future, 
forward, opsiyonlar ve swap” gibi türev ürünlerin sermaye piyasalarında kullanım şekillerinin 
incelenmesi. 
 
MFBP 253 Mesleki Bilgi Teknolojileri - I 
 
Bu ders kapsamında öğrencilere bankacılık ve sigortacılık alanında sıklıkla kullanılan bilgisayar 
yazılımları öğretilmekte ve çeşitli süreçlerin uygulamaları yaptırılmaktadır. 
 
MFBP 255 Maliyet Muhasebesi 
 
Bu ders kapsamında, satılan malın maliyeti kavramı, maliyet-hacim-kar ilişkisi, sipariş maliyeti, safha 
maliyeti, standart maliyet, maliyet raporları ve maliyet kontrol teknikleri incelenecektir. 
 
MFBP 257 İşletme Finansı 
 
İşletme finans fonksiyonunun kapsamı, fiansal yönetim teknikleri, finansal tablolar analizi, işletme 
sermayesi yönetimi, finansal planlama ve kontrol, nakit yönetimi, işletmenin kurumsal ve uluslararası 
çevresi. 
 
MFBP 259  Uluslararası  Bankacılık  İşlemleri 
 
2000 li yılların başından bu yana çok yüksek rakamlara ulaşan dış ticaret işlemleri ve ülkelerarası fon 
transferleri uluslararası bankacılık işlemleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu dersin amacı, son yıllarda 
ülkemizde de yaygınlaşan uluslararası bankacılık işlemleri, dış ticaretin finansmanı, uluslararası 
bankacılık yapan kuruluşlar ile ilgili öğrencilere vizyon kazandırmaktır. Ders kapsamında Uluslararası 
bankacılık işlemleri, dış ticaretin finansmanı, faktoring, forfaiting, leasing, döviz piyasaları, döviz 
riski, kıyı bankacılığı, eurobond, yabancı tahvil, sendikasyon kredisi konuları işlenecektir. 
 
 
 
 
 



MFBP 273 Mikro Ekonomi 
 
Piyasa ekonomilerinde fiyatlandırma, kaynakların kullanımı, tüketici davranışı teorisi, talep esnekliği 
teorisi, refah ekonomilerinin incelenmesi.  
 
MFBP 270 Mesleki İngilizce – III 
 
Öğrenciler bilgiyi ve herhangi bir konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini aktarma, telefon görüşmesi, 
sunum ve kayıt tutma konularında tecrübe kazanacaklardır.  İş mektupları, e-mail ve CV hazırlamayı 
öğreneceklerdir. Meslekleri ile ilgili iş amaçlarını hem kısa ve hem uzun şekilde ifade edebilme 
yeteneğini geliştirecekledir. 
 
MFBP 290 Mesleki Uygulamalar III 
 
Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede 
çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını 
tecrübe etmektedirler. 
 
MFBP 214  Sigortacılık İşlemleri- II 
 
Sigortacılık kavramları, uygulamaları, sigorta sözleşmeleri, sigortacılıkta taraflar ve yükümlülükleri, 
reasürans şirketleri, sigorta risk priminin hesaplanması, tazminat kavramları incelenecektir. Hayat 
sigortaları, sağlık sigortaları, bireysel emeklilik, tarım sigortaları, mühendislik sigortaları, nakliyat 
sigortaları ve hasar yönetimi hakkında bilgi verilecektir.  
 
MFBP 216  Bankacılık Hizmet ve Ürünleri 
 
Bankalar, tasarruf sahipleri ile kredi talebi olan işletmeleri bir araya getiren, ekonomideki en önemli 
kurumlardan biridir. Bu ders, öğrencilere, bankacılık hizmet ve ürünleri ile ilgili, sektördeki 
uygulamalar ve hukuki düzenlemeler hakkında bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.   
 
MFBP 232 Mesleki Gelişim Etkinlikleri – IV 
 
Bu dersin amacı öğrencileri üniversite bünyesinde ve dışında düzenlenen mesleki, sosyal ve kültürel 
etkinliklere katılmak ve buralarda görev almak konusunda teşvik etmektir. Öğrenciler ders 
kapsamında meslekleriyle ilgili güncel konu ve sorunlara değinen projeler de hazırlamaktadır. 
 
MFBP 250 Mali Tablolar Analizi 
 
Mali tabloların düzenlenme ilkeleri, temel mali tablolar, ek mali tablolar, mali analiz çeşitleri ve 
karşılaştırmalı mali tablolar analizi, trend analizi, dikey yüzde analizi ile oran analizi. 
 
MFBP 252 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 
 
Finansal piyasalar ve kurumların fonksiyonları ve yapılarının analizi, faiz oranları, ticari bankacılık, 
merkez bankası, para ve kredi siteminin ekonomideki rolü, finansal ürünler ve uluslararası finas 
sistemi konularını içeren para ve sermaye piyasası operasyonları hakkında bilgi vermek üzere 
hazırlanmıştır.   
 
MFBP 254 Mesleki Bilgi Teknolojileri - II 
 
Bu ders kapsamında öğrencilere bankacılık ve sigortacılık alanında sıklıkla kullanılan bilgisayar 
yazılımları öğretilmekte ve çeşitli süreçlerin uygulamaları yaptırılmaktadır. 
 
 



MFBP 256 Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri 
 
Uluslararası ticarette taraflar ve yükümlülükleri, kullanılan belgeler, ödeme ve teslim şekilleri, yabancı 
para işlemleri ve kambiyo mevzuatı  
 
 
MFBP 258 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 
 
Kişisel ve kurumsal bazda, etkin bir yatrım ve portföy oluşturmada kullanılan ilgili kavramlar, 
alternatif portföy yönetimi stratejileri hakkında öğrencileri bilgilendirilmekte; değişken ve sabit getirili 
yatırım araçlarının risk ve getiri özellikleri, modern portföy teorisi incelenmektedir.  
 
MFBP 274 Makro Ekonomi  
 
Milli gelir düzeyini etkileyen faktörler; istihdam ve fiyatlar; mallar arasındaki etkileşim, ekonomide 
işgücü ve varlık piyasaları, enflasyon, işsizlik, bütçe açıkları ve kamu maliyesi.  
 
MFBP 264 Satış Yönetimi 
 
Profesyonel satış ve satış yönetimi; potansiyel alıcıları bulma, onlara bilgi vererek satın almada 
yardımcı olma, ikna etme, sorunlarına ve isteklerine yardımcı olma, satış sonrası hizmeti ve dostluğu 
sürdürme sanatıdır.  Bu dersin içeriği gerek özel gerekse kamu işletmelerinin satış faaliyetlerini 
yürütecek bireylere bilgi vermek, farkındalık yaratmak üzere hazırlanmıştır. 
 
MFBP 266 Risk Yönetimi ve Nakliye Sigortaları 
 
Sigortacılıkta risk faktörleri, risk ve sigorta arasındaki ilişki, sigorta hukukunda riskin özellikleri ve 
yönetimi, nakliye sigortaları kapsamında, emtia nakliyatı sigortası, kıymet nakliyatı sigortası, taşıyıcı 
mali sorumluluk sigortası, tekne ve makina sigortaları, marina, tersane ve gemi onarıcıları yasal 
sorumluluk sigortası incelenmektedir. 
 
MFBP 268 Girişimcilik ve İnnovasyon 
 
Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar, girişimciliğin önemi ve gelişimi, marka hakları ile ilgili yasal 
çerçeve, iş dünyasında yaratıcılık ve innovasyon incelenmektedir. 
 
MFBP 272 Mesleki İngilizce – IV 
 
Öğrenci karmaşık bir iletişimin ana fikrini kavrayabilecek ve bir tartışmaya girip bu tartışmada etkili 
ve açık ifadede bulunabilecektir. Mesleki konuları ile ilgili detaylı ve düzgün metinler yazacaklardır. 
Öğrenciler gerçek iş ortamındaki uygulamaları ekip çalışması içinde, sorunlara çözüm bulacaktır. 
Öğrenciler fikirlerini ve düşüncelerini etkili bir şekilde yazılı ve sözlü şekilde ingilizce ifade 
edeceklerdir. Öğrenciler kolaylıkla duydukları ve okuduklarını anlayacak düzeye geleceklerdir. 
 Ayrıca öğrenciler bir iş görüşmesini sınıf ortamında canlandıracaklardır.  
 
MFBP 292 Mesleki Uygulamalar IV 
 
Bu ders kapsamında öğrenciler haftada 8 çalışma saati çerçevesinde meslekleriyle ilgili bir işletmede 
çalışmakta ve bu sayede derslerde öğrendikleri teorik bilgilerin günlük iş hayatında uygulanışını 
tecrübe etmektedirler. 
 
 
 
 
 


