CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
1. YARIYIL
BNF-101 MATEMATİK I ( 3 Kredi)
Matematik ile ilgili temel bilgiler, bağıntı ve fonksiyon, doğrusal fonksiyonlar ve doğrunun analitik
incelenmesi, doğrusal fonksiyonların iktisadi uygulamaları, ikinci dereceden fonksiyonlar, üstel
logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin iktisadî uygulamaları.
BNF-103 MUHASEBE I (3 Kredi)
Muhasebenin niteliği ve işletme içindeki yeri, defter tutma, vergileme açısından mükellefiyetler,
bilanço esasına göre defter tutma, çift taraflı kayıt sisteminin esasları. Aktif, pasif, gelir, gider
hesapları. Kıymet hareketlerinin bilanço ve gelir tablosuna etkileri. Envanter çıkarma ve dönem sonu
işlemleri. Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.
BNF-105 İKTİSADA GİRİŞ I (3 Kredi)
Birinci dönemde okutulan temel iktisat dersinde ele alınan konulardan başlıcaları aşağıda verilmiştir:
temel kavramlar, iktisadî olaylar ve iktisat bilimi hakkında genel bilgiler, iktisadî düşünce ve iktisadî
sistemler, mikro iktisadî analize giriş, mal ve faktör piyasaları, tam ve eksik rekabet piyasaları,
tüketici, firma ve piyasa dengeleri.
BNF-107 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 Kredi)
İşletme, işletmenin tanımı, kavramlar, işletme yönetim gelişimi, işletmenin özellikleri, amaç ve
kaynakları, çevre ile ilişkisi, işletme çeşitleri, büyüklüğü kuruluş yeri ve seçimi, yönetim
fonksiyonları: yürütme, planlama, organizasyon, karar verme, üretim finansmanı, halkla ilişkiler ve
tanıtım, AR&GE.
BNF-109 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI (3 Kredi)
Toplum düzeni ve toplumsal davranış kuralları, hukuk kurallarının genel yapısı, fonksiyonları ve
amaçları, hukukun kaynakları, normlar hiyerarşisi, hukuk dalları, hukuki işlem ve hukuki fiil, hak
kavramı, zamanaşımı, iyi niyet, ehliyet, kişilik, ikametgâh, insan hakları ve hakların korunması.

BNF-111 ÜNİVERSİTE KÜLTÜRÜ(0 Kredi)
Bu dersin amacı, yeni gelen öğrencinin üniversiteye, fakülteye ve bölüme alışmasının sağlanması,
muhtemel imkân ve olumsuzlukların öğrenciye aktarılması, başarılı bir üniversite öğrenimi için
öğrencinin hazırlanmasıdır. Ders konuları ise; Üniversite, fakülte ve bölümün tanıtımı, imkânlar ve
risk alanları, öğrenci çevre ilişkileri, ders başarısı ve zaman yönetimi, üniversiteler arası ilişkiler,
disiplin yönetmeliğidir.
TÜR-1001TÜRK DİLİ I (2 Kredi)
Dil nedir?, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, türk dilinin gelişmesi, tarihi evreleri ve yayılma
alanları, Türkiye'nin ses hususiyetleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçe kelimelerde vurgu, imla
kuralları, noktalama işaretleri, kelimeler, kelime tahlili, cümleler, cümle unsurları, cümle tahlili.
YDİ-1001 İNGİLİZCE I (2 Kredi)
Kelime bilgisini, kelimeleri konulara göre gruplayarak genişletme, akademik ve bilimsel makale ve
rapor yazma becerisini geliştirme, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik, intensive, extensive,
exposure ve task – listening çalışmalarından yararlanma ve lecture dinlerken not alma gibi stratejilerin
uygulanması, belli güncel konular üzerinde tartışma, sunuş yapma ve konuşma hazırlama, akademik
ve mesleki metinlerin literal, inferential, critical ve appreciative anlamayı geliştirme.
ENF-1100TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I (2 Kredi)
Ana kart, işlemci, monitör, klavye, fare, RAM, ROM, sabit disk, yazıcı, tarayıcı, seri-paralel portlar,
CD-ROM, ses kartı, floppy disk, dosya işlemleri, masa üstü ayarları, disk işlemleri, çevre birimi
ayarları, yazılım güncellemeleri doküman oluşturma, yazma, değiştirme, biçimlendirme, grafik ve
resim yerleştirme, çıktı alma. Problemi analiz etme ve çözüm üretme, elektronik tablo oluşturma, dört
işlem, ortalama, en küçük ve en büyük fonksiyonları kullanma, tablo biçimlendirme, yazma, grafik
(chart) oluşturma ve çıktı alma. Sunu oluşturma, biçimlendirme, grafik ve resim ekleme, düzeltme,
animasyon ekleme, senaryo oluşturma. Veri tabanı ve tabloların oluşturulması, dosyaya erişme, bir
tabloyu yazdırma, basit sorgulama yaptırma, menü hazırlama. E-posta hesabı açma, e-programı
kullanarak ileti alma, gönderme işlemi yapmak, dosya eklemek, internet gezgininde tarama yapmak,
WEB adreslerinin anlamlarını kavramak adres kısa yollarını oluşturmak, güvenlik ayarlarını
ayarlamak, çıktı almak, arama motorlarını kullanmak.

2. YARIYIL
BNF-102 MATEMATİK II (3 Kredi)
Matematik I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste aşağıdaki konular okutulmaktadır: Belirsiz
durumlar, integral, integralin iktisadî uygulamaları, matrisler, matrislerin iktisadî uygulamaları, girdiçıktı analizi.
BNF-104 MUHASEBE II (3 Kredi)
Envanterle ilgili kavramlar, değerleme ölçüleri, ticari ve malî kâr, işletme kârının tespitinde
yaklaşımlar, aktiflerin envanteri: kasa, bankalar, menkul kıymetler, alacaklar, stoklar, maddi duran
varlıklar ve amortisman, yeniden değerleme, maddi olmayan duran varlıklar ve amortisman, pasiflerin
envanteri: banka kredileri, borçlar, öz kaynaklar; gelir giderlerin dönem sonu işlemleri; mali tabloların
düzenlenmesi: Bilanço, Gelir tablosu; Hesapların Kapatılması.
BNF-106 İKTİSADA GİRİŞ II (3 Kredi)
Makro iktisadî analize giriş ve temel kavramlar, tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonları, makro
iktisadî dengelerin oluşumu, Keynes öncesi ve sonrası karşılaştırmalı analizler, para iktisadı ile ilgili
temel kavramlar, milli gelirin reel ve parasal dengesi, açık ekonomi, makro analiz, açık ekonomide
denge, milli gelir, uluslararası iktisadî ilişkiler.
BNF-108 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (3 Kredi)
Temel kavramlar: yönetim, yönetici, organizasyon. Temel yönetim ilkeleri: planlama, örgütleme,
yürütme, uyumlaştırma, kontrol ve düzeltme. Organizasyon teorileri: klasik organizasyon teorisi, neoklasik organizasyon teorisi (davranışsal), modern organizasyon teorisi, matriks organizasyon yapıları.
Organizasyon düşüncesindeki gelişmeler: yeni gelişmeleri etkileyen unsurlar, yeni organizasyon
yapıları, şebeke organizasyonları. Süreç odaklı yönetim yaklaşımları: Japon tipi yönetim ve Z teorisi,
toplam kalite yönetimi, değişim mühendisliği. stratejik yönetim, kriz yönetimi, zaman yönetimi.
BNF-110 BORÇLAR HUKUKU(3 Kredi)
Borçlar hukuku dersinde incelenecek konular: akitlerin kurulması, irade sakatlıkları, temsil, haksız
fiiller, sebepsiz zenginleşme, borçların ifası, borçların ifa edilmemesi ve sonuçları, üçlü ilişkiler, bazı
özel sözleşme tipleri.
TÜR-1001 TÜRK DİLİ II(2 Kredi)
Bilimsel araştırma nasıl yapılır?, kütüphanelerden kaynak derleme, araştırma metninin yapısı, kaynak

gösterme ve dipnotların yazılması, metin aktarmaları, aktarmada yazım kuralları, tablolar ve şekiller,
grafikler dilekçe yazımı, resmi mektup yazım.
YDİ-1002 İNGİLİZCE II (2 Kredi)
Çeviri için kullanılan konular: işletmeye giriş: ekonomik hayatımızda işletme ve işin rolü (iş türleri,
kârın rolü), şirketleşmeyen işletmeler (tek kişi işletmesi, ortaklıklar), anonim şirket (tanım ve türler),
işletmelerin örgütlenmesi (yönetim fonksiyonları), vaka çalışmaları (başarı öyküleri ve insanlar: Bill
Gates, Liz Claiborne…).
ENF-1200 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II (2 Kredi)
Excel’e Giriş, Çalışma Sayfası Uygulamaları, Fonksiyonlar: Matematiksel Fonksiyonlar, İç içe
Geçmiş Fonksiyonlar, Grafikler: Grafiklerin Oluşturulması ve Biçimlendirilmesi, Sayfa Görünümü,
Sayfa Yapısı, Sayfaların Yazdırılması, Veri Yönetimi ve Organizasyonu: Verilerin Süzülmesi ve
Sıralanması,

Alt

Toplam

Oluşturma,

PowerPoint’e

Giriş,

Slaytların

Oluşturulması

ve

Biçimlendirilmesi, Sayfa Düzenleme, Slayt Görünümleri, Yazdırma Uygulamaları.

3. YARIYIL
BNF-201 MİKRO İKTİSAT(3 Kredi)
Temel kavramlar, tüketici davranışı, talep teorileri, tüketici dengesi, maliyet ve üretim teorileri piyasa
Yapıları, genel denge, bölüşüm teorisi, refah ekonomisinin ana ilkeleri, eksik rekabet teorisi.
BNF-203 TİCARET HUKUKU I(3 Kredi)
Ticari işletme hukuku, ticari işletme ve tacir kavramı, tacir olmanın sonuçları, tacir yardımcıları,
haksız rekabet, kıymetli evrak hukuku, kıymetli evrak kavramı.
BNF-205 İSTATİSTİK I (3 Kredi)
Temel Kavramlar: Ana kütle ve Örnek, Değişken, Veri ve Verilerin Doğruluk Derecesi,
Ölçeklendirme ve Ölçek Çeşitleri, Verilerin Sınıflandırılması, Gruplandırılması, Grafikle Gösterimi,
Yer Ölçüleri: Parametrik Yer Ölçüleri; Aritmetik Ortalama; Geometrik Ortalama; Harmonik
Ortalama, Kareli Ortalama,Nonparametrik Yer Ölçüleri, Mod, Medyan, Kantiller, Kartiller, Desiller,
Pörtesiller, Dağılma Ölçüleri: Parametrik Yer Ölçüleri: Ortalamadan Sapma, Varyans, Standart
Sapma, De ğişim Aralığı Nonparametrik Yer Ölçüleri, Değişim Aralığı, Kartil, Desil, Çarpıklık,
Basıklık, İhtimal Teorisi, Kesikli Dağılımlar, Sürekli Dağılımlar, Örnekleme Teorisi, Tahmin Teorisi,
Nokta Tahmini ve Güven Sınırları.

BNF-207 ENVANTER BİLANÇO (3 Kredi)
Dersin amacı, öğrencilere bir işletmenin muhasebe sürecinin önemli bir kısmı olan dönem sonu
işlemlerinin verilmesi ve bu yolla sürecin tamamlanarak finansal tabloların düzenlenişini görmelerini
sağlamaktır. Ders konuları; Temel kavramlar ve dönem sonu çalışmalarının kapsamı, bilanço
hesaplarına ilişkin dönem sonu çalışmaları, satışların maliyeti ve dönem giderleri, gelir tablosu
hesaplarına ilişkin çalışmaları ve kar zarar tespiti, bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması.
BNF-209 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ (2 Kredi)
Para ve mali sistemler, faiz oranları ve tahvil fiyatları, faiz oranlarının vade yapısı, merkez bankacılığı,
para politikası araçları, para politikası hedefleri, mevduat genişlemesi ve para arzı, ticari bankacılık,
banka yönetimi ve kârlılık, ticari bankaların yönetmelikleri, uluslararası bankacılık, bireysel
bankacılık işlemleri, mevduat işlemleri, müşteri danışmanlığı, yatırım alternatifleri ve portföy
yönetimi, kredi ve fon yönetimi, aile işletmelerinde varlık yönetimi, bireysel bankacılık hizmetlerinde
bilgisayar kullanımı, bireysel bankacılıkta internet kullanımı.
BNF-211 SİGORTACILIĞA GİRİŞ (2 Kredi)
Dersinin amacı, öğrencileri risk yönetimi ve sigortacılık alanında temel bilgilerle donatmak,
kavramlarla tanışmalarını sağlamaktır. Bu çerçevede, risk tanımı, risklerin sınıflandırılması,
riskyönetimi, sigortanın tanımı ve unsurları, sigortalanabilir riskler, sigortanın genel prensipleri,
ekonomideki işlevi ve yeri ile sigortanın Dünyada ve Türkiye’de tarihçesi üzerinde durulacaktır.
Ayrıca, temel sigortacılıkkavramları, sigorta sözleşmesi ve tarafları, sigorta türleri ile reasürans ve
türleri anlatılacaktır. Böylece,öğrencilerin gelecekte gerek sigortacılıkla ilgili ileri düzey konuları
gerekse sigorta branşlarıyla ilgili detaylarıkavrayabilecekleri teorik bir altyapıya sahip olmaları
hedeflenmektedir.
BNF-213 FİNANS MATEMATİĞİ (3 Kredi)
Basit faiz, basit iskonto, bileşik faiz ve bileşik iskonto, anüiteler, borç ödemeleri (borç itfası).Taksitli
işlemlerde faiz hesaplamaları, tahvil ve senetlerde risk ve getiri hesaplamaları.
ATA-1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2Kredi)
Kavramsal açıklamalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü ve bunun nedenleri, Mondros Mütarekesi,
Mustafa Kemal'in ulusal mücadele hareketleri, iç ayaklanmalar, devrimler: öncü devrimler ve gelişen
devrimler, günümüze yansıyan sonuçlar, Türkiye’de demokrasinin gelişimi, iki önemli dış sorumunuz:
Ermeni ve Kıbrıs sorunu.

4. YARIYIL
BNF-202 MAKRO İKTİSAT(3 Kredi)
Makro ekonomi, 1929 Dünya Krizi ertesinde, İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes tarafından
bağımsız bir disiplin dalı haline getirilmiştir. Keynes bir yandan ekonomiyi, para, tahvil, emek ve mal
piyasaları anlayışıyla makro analize tabii tutmuş, öte yandan milli muhasebe gibi yeni ölçüm araçları
oluşturmuştur. Ders bağlamında, Keynesyen İktisat, klasiklerden farkı yanında, Keynes sonrası
gelişmeler öğrenilmektedir. Keynes sonrası iktisat teorileri, yeni Keynescileri, yeni klasikleri, paracı
görüşleri de kapsamaktadır. İşsizlik ve istihdam, işsizlik türleri, enflasyon nedenleri ve sonuçları ve
hızını belirleyen unsurlar, açık ekonomilerde denge ve politikalar, ödemeler bilançosu dengesi,
büyüme ve kalkınma, yeni makro iktisat reel denge etkisi, klasik ve Keynesyen teorilerinin eleştirisi,
portföy seçim teorisi, parasalcılar: teorik temelleri veya Keynesyen teorinin evrimi ve modelinin
temelleri, yeni Keynesyen teorinin evrimi ve modelinin temelleri, yeni Keynesyen modelinin politika
çıkarımları, iş çevirmeleri teorileri, reel çevirmenleri (RBC) modelleri ve sonuçları.
BNF-204 TİCARET HUKUKU II (3 Kredi)
Kambiyo senetleri, bono ve çek, ortaklıklar hukuku, ticaret ortaklıklarının türleri ve özellikleri, ticaret
ortaklıklarının temsil ve sorumluluk.
BNF-206 İSTATİSTİK II (3 Kredi)
İstatistiğe giriş, tipik olay-kolektif olay ayrımı, istatistik veri toplama ve ilişkili kavramlar, verilerin
düzenlenmesi, tasnif ve gruplama kavramlarının incelenmesi, serilerin çeşitleri, merkezî eğim ölçüleri,
analitik ortalamalar, özellikleri ve kullanım alanları, analitik olmayan ortalamalar, özellikleri ve
kullanım alanları, dağılma ölçüleri, dağılma kavramı ve istatistikteki önemi, ortalama ve standart
sapma, özellikleri ve kullanım alanları, değişim katsayısı ve önemi, indeksler. Zaman serisi analizleri:
trend, interpolasyon ve eksterpolasyon (matematik artış, geometrik artış, noktalardan eğri geçirmek),
istatistik ilişkiler: olayların nedenlerini açıklayan yaklaşımlar, ki-kare sınaması, istatistikte birlikte
değişimler yaklaşımı (bağımlılık endeksi, bağımlılık katsayısı, kovaryasyon katsayısı, korelasyon
katsayısı), verilerin sunulması: grafikler ve çizelgeler, örnekleme teorisi: örnekleme teknikleri.
BNF-208 PARA-BANKA (3 Kredi)
Para teorisi ve politikasının temelleri, para talebi teorisi, para arzı teorisi, faiz teorisi, para politikası,
makroekonomik genel denge ve para, Keynesci makro yaklaşımlar ve para, neo-klasik sentez, genel
dengesizlik yaklaşımı, monetarist görüş, yeni klasik ekol, yeni Keynesciler, Avusturya ekolü ve PostKeynesciler, enflasyon teorisi.

BNF-210 MALİ TABLOLAR ANALİZİ (3 Kredi)
Finansal tablolar ve tablolar analizinin amacı, finansal tablolar, bilanço, gelir tablosu, nakit akım
tablosu, karşılaştırmalı tablolar analizi (yatay analiz), yüzde yöntemi ile analiz (dikey yüzdeler
analizi), trend (eğilim yüzdeleri) analizi, oran analizi, fon akış analizleri ve fon akım tabloları,
enflasyona göre mali tabloların düzeltilmesi.
BNF-212 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ (3 Kredi)
Banka ve sigorta muhasebesinin özellikleri, banka tek düzen hesap planı, kaynak sağlama işlemleri,
mevduat kabulü, tasarruf mevduatı, ticari mevduat, merkez bankası kredilerinden yararlanma, kredi
işlemleri, kredi verilmesinde ortak işlemler, kredilerden alınacak faiz komisyon vergi fonlar, nakdi
krediler, gayri nakdi krediler, mali işlemler, menkul kıymet alım satımı, repo işlemleri, kambiyo
işlemleri.
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ATA-1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2 kREDİ)
Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması tasarıları, Paris Barış Konferansı, İzmir'in işgali, memleketin
iç durumu ve azınlıklar, Çerkez Ethem olayı, I. ve II. İnönü Muharebeleri, Eskişehir ve Kütahya
Muharebesi, Sakarya Meydan Savaşı ve sonuçları, Kars ve Ankara Antlaşmaları, Büyük Taarruz,
Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi, Lozan Konferansı ve önemi, Türk İnkılâbı, siyasi,
hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılâplar, çok partili sisteme geçiş, ekonomik
alanda gelişmeler, Türk dış politikası, Ermeni sorunu, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Atatürk İlkeleri.

5. YARIYIL
BNF-301 FİNANSAL YÖNETİM I (3 Kredi)
Finansal yönetim kavramı ve finansal yönetim açısından firma amacı, paranın zaman değeri, kaynak
maliyetinin hesaplanması ve firma açısından önemi, kaynak seçiminin firma değeri üzerine etkisi.
BNF-303 EKONOMETRİYE GİRİŞ (3 Kredi)
Ekonometrinin tanımı, kapsamı ve bölümleri, basit doğrusal regresyon modeli, anakütle regresyon
fonksiyonu kavramı, örnek regresyon fonksiyonu kavramı, regresyon modellerinin fonksiyonel
kalıpları, ekonometrik çözümlemede kullanılan verilerin niteliği ve kaynakları, basit doğrusal
regresyon modelinin varsayımları, regresyon-nedensellik, regresyon-korelasyon, regresyon ve varyans

çözümlemesi, en küçük kareler tahmin edicilerinin türetilmesi ve özellikleri, tahminlerin
anlamlılığının istatistiksel bakımdan sınanması, çoklu regresyon modeli, kısmî regresyon modeli.
BNF-305 HALKLA İLİŞKİLER (2 Kredi)
Halkla İlişkilerin tarihçesi, dünyada ve Türkiye’de halkla ilişkiler, halkla ilişkilerin tanımı, amaçları ve
sosyal sorumlulukları, halkla ilişkiler ve reklam, halkla ilişkiler ve propaganda, halkla ilişkiler ve
pazarlama, halkla ilişkiler ve tanıtım, halkla ilişkiler ve iletişim, halkla ilişkilerin örgütsel yapısı,
halkla ilişkiler uzmanının nitelikleri, halkla ilişkilerde hedef kitle.
BNF-307 GİRİŞİMCİLİK (3 Kredi)
Girişimciliğin kavramsal çerçevesi ve girişimcinin özellikleri, girişimcilik yaklaşımları ve
fonksiyonları, girişimcilikte yaratıcılık, iş planı geliştirme, girişimciliğin gelişim süreci, kültürel
açıdan girişimcilik kavramı, Türkiye’de ve uluslararası arenada girişimciliğinin profili ve girişimcilik
ahlakı ile ilgili değerlendirmeler.
BNF-309 ULUSLARARASI İKTİSAT (3 Kredi)
Dış ticaret nedenleri, mutlak – karşılaştırmalı üstünlükler teorileri, artan – azalan sabit maliyetler
altında dış ticaret kazançları, uluslararası ücret farklılıkları talep faktörü, yılsızlık Eğrileri ve kapalı ve
açık ekonomilerde denge, karşılıklı talep kanunu, teklif eğrileri ve fiyatlama, Teklif eğrilerinde
kaymalar, önemsiz olmanın önemi teorisi, Heckscher – Ohlin, Stolper –muelson Gelir dağılımı,
uluslararası faktör fiyatları eşitliği, Rybcznski teoremleri, Leontief Paradoksu.
BNF-311 SERMAYE PİYASASI (2 Kredi)
Öğrencilere finansal piyasalar ve piyasaların işlevleri, piyasaların yapısı ve işleyişi, faiz oranının
belirlenmesi, tahvil piyasaları ve tahvil değerlendirmesi, hisse senedi piyasaları ve hisse senedi
değerlemesi, portföy yönetimi, risk ve getiri teorileri, sermaye piyasası analizleri başlıca konular
arasında yer almaktadır. Bu derste finansal pazarlar, tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasası yatırım
araçları, birincil piyasalar ve ikincil piyasalar, Türkiye’de sermaye piyasaları, finansal varlıkların fiyatı
ve gerçek değeri, menkul kıymetlerde risk -getiri analizi ve portföy yatırımı, sermaye piyasası
analizleri konusuna da değinilecektir.
BNF-313 YATIRIM PORTFÖY YÖNETİMİ (3 Kredi)
Yatırım ve yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım projelerinin hazırlanması ve gelişim
süreci, pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, yatırım projelerinin değerlendirilmesi: yatırım

projelerinin

değerlendirilmesinde

statik

ve

dinamik

yöntemler,

yatırım

projelerinin

değerlendirilmesinde risk analizi: riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan
yöntemler, enflasyonist koşullarda yatırım projelerinin değerlendirilmesi: nominal net nakit
akımlarının nominal indirgeme oranıyla indirgenmesi ve reel net nakit akımlarının reel indirgeme
oranıyla indirgenmesi,yatırım projelerinin makro boyutta değerlendirilmesi, yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde teşvik unsuru.

6. YARIYIL
BNF-302 FİNANSAL YÖNETİM-II (3 Kredi)
Sermaye bütçelemesi yöntemleri, sermeye bütçelemesinde enflasyon ve risk açısından yapılabilecek
değerlendirmeler, temettü politikası ve firma değeri.
BNF-304 FİNANSAL PİYASALAR (3 Kredi)
Finansal piyasalar, finansal piyasaların unsurları, türleri ve fonksiyonları, para piyasaları, türleri,
fonksiyonları, para piyasası araçları ve katılımcıları, sermaye piyasaları, türleri, fonksiyonları, sermaye
piyasası araçları (tahvilve hisse senedi), tahvil piyasaları, hisse senedi piyasası, türev piyasalar,
uluslararası piyasalar, piyasalarıdüzenleyici ve denetleyici kurumlar, ticari bankalar, yatırım bankaları
ve kalkınma bankaları, banka dışı finansal kurumlar, sermaye piyasasında faaliyet gösteren kurumlar
ile sermaye piyasasında yatırımcının bilgilendirilmesi.
BNF-306 ULUSLARARASI FİNANS (3 Kredi)
Finansal globalleşme, uluslararası finansal sistem (uluslararası para ve sermaye piyasaları), ödemeler
dengesi ve döviz kuru sistemleri, spot ve vadeli piyasalar, risk türleri ve risk yönetim teknikleri
(factoring, forfaiting, swap, opsiyon, forward ve future işlemler).
BNF-308 PARA POLİTİKASI (3 Kredi)
Para kavramı ve paranın fonksiyonları; Klasik, Keynesyen ve Parasal Ekol’de para teorileri; ödemeler
bilançosu; para politikasının hedefleri ve araçları; Merkez Bankacılığı; Merkez Bankası bilançosu ve
kalemleri; MerkezBankası bağımsızlığı; bütçe ve kalemleri; hazine – TCMB ilişkisi.
BNF-310 FİNANSAL EKONOMETRİ (3 Kredi)
Giriş ve temel kavramlar, etkin piyasa hipotezi, sermaye getirilerinin tahmin edilebilirliği, bugünkü
değer kavramı, varlık fiyatlama modelleri (CAPM), fark denklemleri kavramı, yüksek sıra fark
denklemleri eşanlı fark denklemleri, tek değişkenli doğrusal stokastik modeller: alternatif yaklaşımlar,

finansal piyasalarda çok değişkenli modelleme, finansal piyasalar ve volatilite, alternatif volatilite
tahmin yöntemleri, proje sunumları.
BNF-312 MUHASEBE DENETİMİ (3 Kredi)
Öğrencilere banka ve muhasebe denetimi alanında gerekli prensipleri edindirmek, iç ve kamu ve
bağımsız denetim hakkında temel bilgileri vermek.
BNF-314 TÜRKİYE EKONOMİSİ (2 Kredi)
Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi: Ekonomik gelişme ve
üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette
gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası
bağlantılar, finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve
çözüm yolları.

7. YARIYIL
BNF-401 YATIRIM VE PROJE DEĞERLENDİRME (3 Kredi)
Menkul kıymet ve altın borsaları, menkul kıymetler analizi ve finansal yatırımların getirilerinin
hesaplanması, temel ve teknik analiz, rassal yürüyüş teorisi, portföy yönetim süreci, portföy çeşitleri,
optimum portföy oluşturma, geleneksel portföy yaklaşımı, modern portföy yaklaşımı (Markowitz
çeşitlendirmesi), portföy riskinin hesaplanması, menkul kıymet ve portföy değerleme modelleri.
BNF-403 BANKA KREDİ YÖNETİMİ (3 Kredi)
Ticari bankalarda, yatırım ve kalkınma bankalarında, ihracat bankalarında kredi türleri ve koşulları,
kredi taleplerinin değerlendirilmesi için istenen bilgi ve belgeler, kredi değerlendirme uzmanlarının
nitelikleri, kredi talep edenler hakkında bilgi kaynakları, kredi talep edenlerin finansal analizine
elverişli belgeler, bilanço ve gelir tablosu analizleri, finansal analiz yöntemleri.
BNF-405 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (2 Kredi)
Bankaların aracılık faaliyetleri, Aktif/Pasif yönetiminin tanımı, Aktif/Pasif yönetiminin gelişim süreci,
Aktif/Pasif yönetimi ve risk yönetimi ilişkisi, aracılık faaliyetlerinden kaynaklanan riskler, bankalarda
finansal ve finansal olmayan, riskler, risk yönetiminin amaçları, risklerin yönetim süreci, risklerin
ölçülmesi, kontrol ve raporlama, alternatif risk yönetimi ve organizasyon, Türk bankalarında risk
yönetimi.

BNF-407 BİREYSEL EMEKLİLİK (2 Kredi)
Mevzuattaki Güncel Gelişmeler, Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Diğer İlgili
Mevzuat, Dönemsel Ekonomik Veriler, Asgari Ücret, Vergi Dilimleri, SGK Prim Alt ve Üst Sınırları,
Enflasyon, Dış Ticaret Dengesi Verileri, Bütçe Gerçekleşme Verileri, Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla, Dönemsel Sosyal Veriler,Nüfus ve İstihdam Verileri, Emeklilik Yatırım Fonları ve Alternatif
Yatırım Araçları, Alternatif Yatırım Araçlarının Getirileri, Emeklilik Yatırım Fonları, Güncel
Gelişmeler
BNF-409 BANKA HUKUKU (3 Kredi)
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, bankaların gözetim ve denetimi.
BNF-411 SİGORTACILIK VE REASÜRANS UYGULAMALARI (3 Kredi)
Sigorta ve sigortacılığın tanımı, tarihi gelişimi, sigortanın temel ilkeleri, sigortanın çeşitleri, sigorta
sözleşmesi, hasar, tazminat ve reasürans kavramlarının tanımı, özellikleri; sigorta işletmeciliğinin
temel ilkeleri, risk ve sigortanın tanımı, kaynakları, sınıflandırılması, sigorta işletmelerinin kuruluşu
ve organizasyon yapısı, sigorta işletmeciliğinde yönetim, stratejik planlama, sigorta şirketlerinde
teknik kar/zarar hesabı ve uygulaması, bütçeleme, iç denetim, devlet denetimi, bağımsız denetimler.

8. YARIYIL
BNF-402 HASAR İŞLEMLERİ (2 Kredi)
Hasar ihbarından hasar dosyasının sonuçlandırılarak ödenmesine kadar geçen sürecin branşlar bazında
anlatımı. Hasar yönetiminin şirketler açısından önemi, yıllar bazında değişen hasar organizasyon
yapısı. eksper nasılolunur, eksperlerin görevleri, eksper atama kriterleri. oto branşında anlaşmalı servis
sisteminin faydaları ve nasılyönetildiği. hasar muhasebesi, hasar prim oranı hesabı, karşılık ayırma
sistemi. tüm bu konular örneklemeler yolu ile uygulama ve teori açısından ele alınmaktadır.
BNF-404 ULUSLARARASI BANKACILIK (3 Kredi)
Genel olarak uluslararası bankacılık, uluslararası bankacılık işlemleri ve faaliyetleri, danışmanlık ve
yönetim hizmetleri, uluslararası bankacılıkta pazarlama ve satış teknikleri, Euro piyasalar, ülke

riskleri, sendikasyon kredileri, serbest bölgeler ve kıyı bankacılığı (off-shore banking), uluslararası
işletmelerde kredi riski değerleme ve derecelendirme stratejileri.
BNF-408 KATILIM BANKACILIĞI (3 Kredi)
Katılım bankalarının tanımı ve işleyişi, faizsiz bankacılık işlemleri ve ürünlerinin tanıtımı, kâr payı,
mudarebe, müşareke, murabaha, kiralama ve satın alma işlemlerinin katılım bankaları açısından
incelenmesi, katılım bankalarında mevduat uygulamaları ve kredilendirme süreci, diğer katılım
bankacılığı hizmetleri.
BNF-410 FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI (3 Kredi)
Pazarlamanın ve hizmetlerin gelişimi, hizmetler, hizmetler bakımından pazarlama karması elemanları
pazarlama planlaması ve stratejileri, profesyonel hizmetler, bireysel hizmetlerde müşteri tatmin
yöntemleri, örnek olaylar.
BNF-412 KAMU MALİYESİ (3 Kredi)
Maliye biliminin ve mali olayların kavramsal olarak tanıtılması ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, kamu
maliyesinin konusu, amaç ve araçları, kamu faaliyetleri ve finansman teknikleri, kamunun ekonomik
faaliyetlerinin incelenmesi, kamu harcamalarının tanımı, kamusal faaliyetlerin finansmanı, hazine
uygulamalarının tanıtılması, kamunun borçlanma süreci, vergi kavramının tanımı ve vergileme
teknikleri, vergi türleri ve sistemleri, vergilemenin amaçları ve tekniği, vergileme ilkeleri, vergilerin
sınıflandırılması.

