NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BANKACILIK VE FİNANS
BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
I. YARIYIL
BF –101 Genel İşletme-I

(3+0) 3

Sistem yaklaşımı ve bir sistem olarak işletmeler, İşletmeyle ilgili temel kavramlar -İşletme, fayda, ihtiyaç, üretim faktörleri,
önetici, girişimci, iç girişimci, sosyal girişimci ve lider kavramları, İşletme biliminin tarihçesi ve diğer bilim dallarıyla
ilişkisi, İşletmenin amaçları (ekonomik ve sosyal amaçlar), İşletmelerin çevresi (İç ve dış çevre), Anlaşmalar ve birleşmeler
bakımından işletmeler, Hukuki açıdan işletmeler -Özel sektör işletmeleri, Kamu işletmeleri, yabacı sermayeli işletmeler,
dernekler ve vakıflar –Özelleştirme, İşletmelerin kurulması -Yatırım projesinin aşamaları, Fizibilite etüdü, kapsamı,
amaçları, önemi, Kuruluş yeri seçimi -Organize Sanayi Bölgeleri, İşletmelerin büyüklüğünün belirlenmesi, Büyük ve küçük
ölçekli işletmeler
BF- 103 Mikro İktisada Giriş

(3+0) 3

Mikroekonominin tanımı ve kapsamı. Temel kavramlar. Tüketim teorisi: Eş marjinal fayda ilkesi ve tüketici dengesi,
farksızlık analizi ve tüketici dengesi. Piyasa talep analizi. Talep esnekliği ve çeşitleri. Üretim teorisi: Arz fonksiyonu ve arz
esnekliği. Üretim fonksiyonu ve verim analizi, optimal faktör bileşiminin seçimi. Maliyet teorisi: Maliyet ve üretim ilişkisi,
kısa ve uzun dönem firma maliyetleri.
BF-105 Genel Muhasebe-I

(3+0) 3

Muhasebenin tanımı, muhasebenin fonksiyonları, finansal tablolar, varlıklar, borçlar ve öz sermaye, gider ve gelirler, bilanço
ve gelir tablosu üzerinde mali işlemlerin etkileri, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, büyük defter, yevmiye defteri, çiftkayıt muhasebe sistemi, büyük defter hesaplarının kaydedilmesi, mizan, düzeltme kayıtları, kapanış kayıtları.
BF-107 Bankacılığa Giriş

(3+0) 3

Banka ve bankacılığın tanımı, tarihi gelişimi, banka sisteminde yer alan banka türleri, bankacılık sırrı, bilgi derleme ve
inceleme, merkez bankacılığı, ticari bankacılık, yatırım ve kalkınma bankacılığı, ekonomik bankacılık, bankaların kurulması
ve faaliyete geçmesi, bankalarda organizasyon ve yönetim, bankalarda denetim, mevduat hesapları ile ilgili yasal hükümler,
hesapların işleyiş prosedürleri, çeklerle ilgili yasal hükümler, döviz tevdiat hesapları ve diğer temel bankacılık hizmetleri.
BF-109 Matematik-I
(3+0) 3
Eşitlikler ve eşitsizlikler, seriler, logaritma, türevler, birinci ve ikinci dereceden ve diğer türevler, ekonomik
yaklaşımlar, ortalama ve marjinal değerler, firma dengesi, optimizasyon ve esneklik problemi.
BF-111 Hukuka Giriş

(3+0) 3

Giriş, dersin tanıtımı, yöntem ve içerikle ilgili genel açıklama, hukuk kavramı, genel özellikleri ve fonksiyonları, toplumsal
düzen kuralları; sosyal davranış kuralları (töre, gelenek, adet) ile hukuku bunlardan ayıran ölçü, hukukun kaynakları:
hukukun yazılı kaynakları ve yürürlük kaynakları, hukuk sistemleri, dünyadaki hukuk sistemleri (common law), Türkiye’deki
hukuk sistemleri ve bunları ayıran ölçü, Türk hukuk sisteminin gelişimi, pozitif hukuk kavramı, normlar hiyerarşisi (kelsen),
özel hukuk- kamu hukuku ayrımı, hukuk kuralları türleri, hukuksal olay türleri, hak kavramı ve hak türleri, hukuksal sonuç
olarak hukuki statü (kişilik, gerçek kişilik, tüzel kişilik, özel hukuk tüzel kişiliği, kamu hukuku tüzel kişiliği, sorumluluk ve
yaptırım, hukuk kurallarının zaman ve yer bakımından uygulanması, kurallar arası çatışma ve çözümlenmesi (lex specialis),
hukuk teorileri; kamu hukuku ve özel hukuka ilişkin temel ilkeler, ceza hukukunun özellikleri, hukuka uygunluk sebepleri,
sözleşmenin kurulması, icap ve kabul beyanları.
TDL-101 Türk Dili-I

(2+0) 2

Dil nedir? dillerin doğuşu, dil düşünce bağlantısı, dil kültür bağlantısı, dil toplum bağlantısı, dünya dilleri ve Türkçe, Türk
dilinin tarihçesi, ses bilgisi, Türkçe kelimelerin ses özellikleri, vurgu, heceler, yapı bilgisi. yapım ekleri, çekim ekleri, yapı
bilgisi. yapım ekleri, çekim ekleri, kelime türleri, kelime gruplar, isim tamlaması, sıfat tamlaması, kısaltma grupları, unvan
grubu, edat grubu, bağlaç grubu, ünlem grubu, tekrarlar, fiilimsiler, sayı grubu, birleşik fiiller, cümle, a- cümlenin öğeleri bcümle çeşitleri, noktalama işaretleri, yazım kuralları.
YBD-101 Yabancı Dil-I

(3+0) 3

Bu ders öncelikle temel (elementary) düzeyde İngilizce gramer yapılarının açıklanması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu
yapılırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya
okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.

AİT-101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
(2+0) 2
Osmanlı imparatorluğunun yıkılışı, bağımsızlık savaşı (Milli Mücadele), sosyal, ekonomik, hukuk ve eğitim kurumlarındaki
İnkılaplar.
II. YARIYIL
BF- 102 Davranış Bilimleri

(3+0) 3

Davranış bilimlerinin tanımı ve tarihi gelişimi, davranış bilimlerinde veri ve metod, davranış bilimlerinin diğer bilim dalları
ile ilişkisi, tutumlar, tutum-davranış ilişkisi, tutum değişimi ve sosyal etkileşim, tutum ölçme teknikleri, çatışma yönetimi
süreci, çatışma yönetimi teknikleri (yolları), motivasyonun tanımı ve önemi, yönetim ideolojileri, motivasyona ilişkin kapsam
teorileri, motivasyona ilişkin süreç teorileri, karar verme süreci, karar vermeyi etkileyen faktörler, karar verme teknikleri ve
modeller, tutum ölçümüne ilişkin performans ödevi değerlendirme
BF- 104 Makro İktisada Giriş

(3+0) 3

Makroekonominin tanımı ve kapsamı. Milli gelirin ölçülmesi ve sorunları. İstihdam ve işsizlik. Basit Keynezgil sistem:
Tüketim, tasarruf ve yatırım fonksiyonlarının analizi, milli gelir denge düzeyinin belirlenmesi, çarpan mekanizması, kamu
sektörü ve milli gelir. Açık ekonomide milli gelir. Uzun dönem tüketim fonksiyonları. Yatırım modelleri ve hızlandıran
mekanizması
BF-106 Genel Muhasebe-II

(3+0) 3

Muhasebenin gelişimi, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri, bilanço ve temel muhasebe eşitliği, gelir tablosu, hesap
kavramı ve mali nitelikli işlemlerin hesaplar üzerine etkisi, hesap planı, muhasebede kullanılan defterler ve belgeler, çift
taraflı kayıt sistemi, muhasebe süreci, ticari mal hesabı kayıt yöntemleri, aralıklı ve sürekli envanter yöntemleri, Katma Değer
Vergisi (KDV) hesapları, muhasebe süreci örnek olay çözümü.
BF-108 Bankacılık İlkeleri ve Yönetimi

(3+0) 3

Bankalarda kredi taleplerinin değerlendirilmesi, bankacılıkta risk yönetimi, bankalarda aktif - pasif yönetimi, banka
birleşmeleri, uluslararası bankacılık, Türk bankacılık sektöründe yabancı bankalar, Türk bankacılık sektörünün ab ülkeleri
bankacılık sektörü ile karşılaştırılması, elektronik bankacılık, bankacılıkta dış ticaret işlemleri, bankaların vergi mevzuatı
karşısındaki yükümlülük
BF-110 Matematik-II
(3+0) 3
Kısmi türevler ve ekonomide uygulamaları. Homojen fonksiyonlar. Maksimum ve minimum sınırlılık değerleri. Matris
Cebirine giriş.
BF-112 Borçlar Hukuku

(3+0) 3

Türk borçlar kanunu düzenlemeleri hakkında bilgi, borç, sorumluluk, yasal işlemler, sözleşme özgürlüğü ve sözleşme tipleri,
sözleşmeleri oluşturan üç farklı borç kaynakları, sözleşmenin geçerlilik şartları, haksız fiiler ve sebepsiz zenginleşme, temsil,
gabin, pey akçesi, alacağın temliki, borçların nakli, borçların sona ermesi, müteselsil borçlar, teselsül karinesi, koşullu
borçlar, sözleşmeye uymama yaptırımı.
TDL-102 Türk Dili-II

(2+0) 2

Kelime çeşitleri ve grupları. Cümle bilgisi: Cümlenin unsurları, çeşitleri ve cümle tahlilleri. Kompozisyon ile ilgili genel
bilgilerin verilmesi ve uygulama örnekleri üzerinde durulması. Yazılı anlatım biçimleri: Dilekçe, rapor, iş mektupları,
özgeçmiş gibi resmi yazılar ve makale, fıkra, deneme gibi fikir yazıları. Türk ve dünya klasiklerinden seçilmiş eserlerin
okutulup değerlendirilmesi.
YBD-102 İngilizce-II

(3+0) 3

Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre- intermediate) konularını
içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik
edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik
olarak işlenmektedir.
AİT-102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
(2+0) 2
Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı, bağımsızlık savaşı (milli mücadele), sosyal, ekonomik, hukuk ve eğitim kurumlarındaki
İnkılaplar.

III. YARIYIL
BF- 201 Finansal Yönetim I

(3+0) 3

Finansal yönetim ve fonksiyonları, finansal sistem, paranın zaman değeri, finansal analiz, başabaş ve kaldıraç analizi,
finansal planlama ve kontrol, finansman kaynakları.
BF-203 Bankacılık Hizmet ve Ürünleri

(3+0) 3

Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonunun boyut ve etkileri, Bankaların verdikleri finansal hizmet
türleri itibarıyla uygulama ilkeleri ve mevzuatı. Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve merkez
bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat, türleri, işleyiş kuralları, mevduatla bağlantılı
bankacılık işlem ve araçları, krediler ve genel tür ve yapıları, bankacılıkta saklama hizmetleri, bankacılıkta ödeme ve tahsilat
hizmetleri, bankacılıkta garanti hizmetleri, bankacılıkta bilgilendirme ve belgelendirme, bankaların finansal yatırım
hizmetleri, kredi kartları, bankacılıkta uluslar arası finansman işlemleri” konuları derste işlenecektir.
BF-205 İstatistik -I

(3+0) 3

Veri toplama, özetleme, sunma ve analiz etmede temel prosedürler, olasılık teorisi, tesadüfi değişkenler, binom dağılımı,
poisson ve bernoulli dağılımı, normal dağılım, standart normal dağılım. Örnekleme teorisi, örnek ortalamalarının dağılımı,
merkezi limit teoremi. İstatistiksel tahmin: nokta tahmini, aralık tahmini.
BF- 207 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I

(2+2) 3

Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. İşletim sistemleri: Dos, Windows, Linux. Internet, Network ve Kelime işlem
programlarının laboratuar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.
BF-211 Kıymetli Evraklar Hukuku

(3+0) 3

Özellikle bono, poliçe ve çek olmak üzere kıymetli evrakın ana yönlerini ve ilgili hukuki işlemleri açıklamaktır.
III. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
BF- 209 Türk Vergi Sistemi

(3+0) 3

Verginin tanımı, vergiye ilişkin temel kavramlar, vergilendirmenin yapısal boyutları, vergi hukukunda yorum yapma,
yöneticinin vergi gücü, vergi borcu ve sorumluluğu, vergi kaçırma (sahtekarlığı) ve cezaları, vergi anlaşmazlıkları ve vergi
davaları, gelirler vergisi ve önemini değerlendirme, temel gelir vergisi kuruluşlarını inceleme ve değerlendirme, gelir vergisi
oranlarını değerlendirme, kurumlar vergisi kanununun işleyişini değerlendirme, servet ve harcamalar üzerinden alınan
vergileri değerlendirme, vergi kuralları ve muhasebe sistemi arasındaki ilişki.
BF-217 İletişim

(3+0) 3

Sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim, biçimsel iletişim, biçimsel olmayan iletişim, örgüt dışı iletişim.
BF-219 Örgütsel Davranış

(3+0) 3

Temel kavram ve teknikler; yetki tiplerini, eşgüdüm mekanizmalarını, planlama ve denetleme işlevlerini içeren yapısal
analiz, motivasyon, moral, önderlik yaklaşımları, rol çatışmalarını ve takım oluşturmayı içeren örgütsel davranış analizi;
bilimsel yönetim, işlevsel ve insan ilişkileri ekollerinin oluşumu ile durumsal, sistem ve post modern kuramların gelişimi.
BF-221 Pazarlama İlkeleri

(3+0) 3

İşletme-pazarlama ilişkisi, pazarlama kavram ve yaklaşımları, pazarlama yaklaşımlarının karşılaştırılması, pazarlama çevresi:
makro ve mikro, pazar ve pazarlar, satıcı ve alıcı pazarları, işletme pazarları ve endüstriyel pazarlar, tüketici ve müşteri
davranışları, pazarlama ve yönetim, pazar ve pazarlama stratejileri, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemi,
pazarlama araç değişkenleri, ürün ve fiyat kararları, tutundurma ve dağıtım kararları.
BF- 213 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

(3+0) 3

İş hukuku kavramı, işçi, işveren, işveren vekili ve aracılar. Ferdi iş hukuku: iş akdi, iş akdinin yükümlülükleri, iş akdinin
sınırları, işin düzenlemesi, çalışma süreleri, ücretler, kıdem tazminatı vs. Toplu iş hukuku: Sendikalar, toplu iş sözleşmeleri,
iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Türk ve uluslararası hukukla ilişkili olarak yabancı gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik ve
sosyal hakları ve yükümlülükleri, ikamet etme hakkı, mülkiyet sahipliği, sosyal güvenlik.
BF-215 Mikro Ekonomik Analiz

(3+0) 3

Sabit esnekli fonksiyonlar, dinamik modelleri fayda fonksiyonu ve doğrusal harcama modelleri, fayda maksimizasyonu, risk,
belirsizlik, tercih ve tüketici davranışları, teknoloji ve tüketici tercihleri.

IV. YARIYIL
BF- 202 Finansal Yönetim II

(3+0) 3

Finansman kaynakları, sermaye yapısı, sermaye maliyeti, sermaye bütçelemesi, kar dağıtım politikası, başarısızlık ve finansal
analiz.
BF- 210 Ticaret Hukuku

(3+0) 3

Ticaret Hukukunun tanımı, Ticaret hukukunun faaliyet alanı, ticari işletme, ticari işlemler, vekil tayin etme, kıymetli ticari
evraklar (çek, poliçe, senet), Türk Ticaret Kanunu, tacir, ticari kayıt(ticaret sicili), cari hesap, patent ve marka
düzenlemeleri, pazarlama aracıları, ticari yükümlülükler ve borçlara ilişkin düzenlemeler, Ticari şirketler, haksız rekabet.
BF- 206 İstatistik-II

(3+0) 3

Anket analizi: Anket nedir? Ölçek türleri, verilerin analizi ve yorumu. Örnekleme kuramı, örnekleme teknikleri, hipotez
testleri, varyans analizi, regresyon ve korelasyon analizi, istatistiksel çıkarım, indeksler.
BF- 208 TBTK-II

2+2-3

Veritabanı programları:
Bir veri
tabanının
yaratılması. Tablolar, sorgular, formlar
ve raporlar oluşturma, SQL
sorgulama komutları ile veri filtreleme. Web tasarım programları ile web siteleri oluşturma: dosya işlemleri, menüler, menü
seçeneklerinin özellikleri ve kullanımı, sayfalarda hazır tema kullanımı, font özelliklerinin kullanımı, özel stil tanımlama ve
stillerin kullanımı, sayfalara resim, animasyon, eklemek, şablon oluşturma. Hazır Javascript kodlarının web sayfalarına
eklenmesi. Web sitelerinin yayınlanması.
BF- 204 Para-Banka

(3+0) 3

Paranın tanımı, paranın işlevleri ve standartları, finansal piyasalarda kullanılan finansal araçlar ve aracı kuruluşlar, Türk
bankacılık sistemi ve işleyişi, para arzı teorisi ve ticari bankaların kaydi para yaratması; TC Merkez Bankası’nın yapısı,
işleyişi ve para politikası uygulamaları. Para talebi ve faiz teorileri, özel finans kurumları, bankacılık sisteminde fon
kaynakları ve kullanımı, uluslararası bankacılık.
IV. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
BF-212 Finans Matematiği

(3+0) 3

Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto ve dış iskonto, dönem başı ve dönem sonu plasman, amortisman, cari hesaplar, faiz
hesapları, mali Matematik, bileşik faiz, rant, borçlanma taksitleri, kar hesapları, maliyet ve satış üzerinden kar hesapları,
taksitleme sermaye teşkili (plasman), bir borcun taksitle ödenmesi (amortisman), istikraz, borsa ve kambiyo işlemleri”
konuları işlenmektedir.
BF-214 Kambiyo Sistemleri ve Mevzuatı

(3+0) 3

Türk parasını kıymetini koruma kanunu, temel kambiyo kavramları, kambiyo mevzuatındaki ödeme şekilleri, ihracat
dövizlerinin tahsil ve yurda getirilme süreleri, kambiyo dosyalarının sonuçlandırılması
BF-216 Finansal Hizmetler Pazarlaması

(3+0) 3

Bankacılık sektöründe pazarın yapısı, hedef pazar talebinin yönetimi, , fiyatlama yaklaşımları, dağıtım kanalı seçenekleri,
hizmetlerin pazarda tutundurulması için yapılacak faaliyetler ve sanal pazarlama uygulamalarının bankacılık sektöründeki
uygulamaları, etkileri.
BF-218 Yönetim ve Organizasyon

(3+0) 3

Yönetimle
ilgili
temel
kavramlar,
yönetim
teorisinin
organizasyonların kuruluş şekli ve yönetim uygulamalarıyla ilgili yaklaşımlar
BF-220 Makro Ekonomik Analiz

gelişimi,

yönetim

fonksiyonları,

(3+0) 3

Kavramsal açıklamalar, talebin belirlenmesi, yatırım, para piyasası, dışa açık ekonomide makro ekonomik ilişkiler, para arzı,
faiz haddi, döviz kuru, işsizlik, dış ticaret dengesi, borç krizi ve borç yönetimi, Türkiye ekonomisi, uluslararası ekonomi
BF-222 Girişimcilik

(3+0) 3

Girişimciliğin tarihsel gelişimi, girişimcilik ve girişimci kavramları, yeni bir iş kurma ve mevcut bir işletmeyi satın alma,
franchising (imtiyaz hakkı), iç girişimcilik, girişimcilik kültürü, kadın girişimciliği, girişimcilik, aile şirketleri ve
kurumsallaşma, risk sermayesi, girişimcilik ve yenilik yönetimi.

V. YARIYIL
BF-301 Sermaye Piyasası ve Borsa

(3+0) 3

Bu derste para ve sermaye piyasası iştirakçileri, ilişkileri, araçları ve kurumlarına bir giriş yapılmaktadır. Konular global ve
yurtiçi finansal piyasalardaki trendler ve sorunları, finansal kurumlar ve pazarların yapısı ve fonksiyonlarına ilişkin bir
analizi, para ve sermaye piyasalarındaki işlemleri, Türkiye’de finansal kurumların yönetimi ve bunların seçilmiş bazı
ülkelerdeki finansal kurumların yönetimi ile karşılaştırılmasını kapsamaktadır.
BF-303 Mali Tablolar Analizi

(3+0) 3

Muhasebenin temel kavramları ve analiz açısından önemi, temel mali tablolar, ek mali tablolar, mali analiz teknikleri,
karşılaştırmalı mali tablolar analizi, trend analizi, dikey yüzde analizi, oran analizi, likidite oranları, mali yapı oranları,
varlık kullanım oranları, karlılık oranları, borsa performans oranları, mali analiz teknikleri ile ilgili uygulama.
BF-305 Sigortacılık

(3+0) 3

Temel sigortacılık kavramlarını, ülkemizdeki sigortacılık uygulamaları, yasal mevzuatlar, sektör hakkında gerekli bilgiler.
BF-307 Ekonometri -I

(3+0) 3

Ekonometrinin tanımı ve kapsamı. Ekonometrik çalışmanın metodolojisi. Model kurma. Basit doğrusal regresyon modeli
ve bu modelin En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmesi. Model ve katsayılara ilişkin hipotez testleri.
V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
BF-309 Yatırım ve Proje Analizi

(3+0) 3

Giriş, konuların tanıtımı, yatırım ve proje kavramı, yatırım türleri, yatırım projelerinin firma ve milli ekonomi açısından
önemi, yatırım kararını etkileyen faktörler, yatırım kapasitesinin belirlenmesi, kuruluş yerinin belirlenmesi, yatırım projesinin
teknik yönden hazırlanması, fizibilite etüdleri (ekonomik, teknik, finansal, hukuki), sabit sermaye tutarının belirlenmesi,
işletme sermayesi ihtiyacının hesaplanması, yatırım projesinin firma açısından değerlendirilmesi, yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde kullanılan statik yöntemler, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan dinamik yöntemler,
projelerin milli ekonomi açısından değerlendirilmesi, kullanılan yöntemler: sermaye/hasıla, sermaye/istihdam oranları ve
döviz hasıla/masraf yöntemi, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde güncel yaklaşımlar, yatırım projelerinin
değerlendirilmesinde güncel yaklaşımlar.
BF-311 - Sermaye Piyasası Hukuku (3+0) 3
Sermaye piyasası hukukunun temel kavramları, SPK’nın görev ve yetkileri, kurumun işleyişi ile ilgili ilkelerin ve özellikle
halka açık anonim şirketlerin SPK hukukundan nasıl etkilendiği, halkın korunmasına ilişkin alınan önlemler ve sermaye
piyasası hukukuna özgü kurumlar ele alınacaktır.
BF-313 Gayrimenkul Değerleme

(3+0) 3

Gayrimenkul değerlemesi temel ilkeler, yasal mevzuatlar ve değerleme uzmanlığı, gayrimenkul değerine esas teşkil eden
ilkeleri, gayrimenkul değerinin unsurlarını, ilgili kuramlar ve değerleme yöntemlerini kapsar.
BF-315 Mesleki İngilizce I

(3+0) 3

Öğrencilere iş yaşamlarında sıkça kullanılan ingilizce kavramlar ile işletme bilimine özgü kavram ve kelimelerin ilk olarak
cümle çevirisi, cümle çevirisi üzerinden mesleki terminoloji verilmesi, okuma parçası: inflation, okuma parçası: how to invest
your money, okuma parçası: the consumer society, okuma parçaları: the target market and production operations, okuma
parçaları: management and accounting, okuma parçası: economic analysis, okuma parçası: management and human resource
development, okuma parçaları: finance and the balance sheet, okuma parçası: money and banking.
BF-317Avrupa Birliği ve Türkiye

(3+0) 3

Karşılaştırmalı bir çerçeve içerisinde Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel gelişimini siyasi, ekonomik ve hukuki boyutlarıyla
değerlendirmek.
BF-319 Bilimsel Araştırma Yöntemleri

(3+0) 3

Yönetsel planlama ve karar vermede araştırmanın rolü, araştırma probleminin formülasyonu ve tanımlanması, veri toplama
metotları, hipotez geliştirme ve test etme, örnekleme plan prosedürleri, sosyal bilimlerde makro ve mikro araştırma taslakları,
alan çalışmaları, örnek tetkiki ve diğer ölçüm problemleri, veri değerlendirme, sosyal ve yönetim araştırmalarında kullanılan
önemli analitik metot ve teknikler, uygulama örnekleri.

VI. YARIYIL
BF-302 Portföy Yönetimi

(3+0) 3

Portföy Yönetimi konusu ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin değerlendirilmesi, portföy teorisi ve risk dağıtma, yatırım
portföyü çeşitlendirilmesi, etkin piyasalar ve risk azaltmaya yönelik işlemler ve spekülasyon; performans değerlendirilmesi.
BF-308 Bankacılık Hukuku

(3+0) 3

Bankacılık Hukuku içeriği ile birlikte banka kavramının incelenmesi, yapısı ve bankacılık sisteminin incelenmesi. Bankaların
kuruluşları, faaliyet konuları ve denetimleri hakkında bilgi verilmesi. Bankacılık mevzuatı ve pay sahiplerinin
yükümlülükleri, kredi kavramları ve bankaların devri, tasfiyesi, birleşmeleri, işlemleri, sözleşmeleri, organları, defter ve
hesapları konuları çalışılacaktır.
BF-304 Bankacılıkta Kredi Yönetimi (3+0) 3
Bankacılık sektörüne konu olan kredilerin tanımı ve kapsamı, kredilendirme politikaları ve süreci, kredi türleri ve
sınıflandırma ölçütleri, sorunlu krediler, kredilerin izlenmesi, kredi verimliliği ve banka kredilerine alternatifler
değerlendirilecektir.
BF-310 Özel Emeklilik Sistemleri

(3+0) 3

Emeklilik sistemlerinin yapısı ve özelleştirilmesi, tamamlayıcı emeklilik programları, emeklilik sistemleri çeşitleri, fayda ve
bunların kıyaslanması. Emeklilik sistemi uygulamalarında özel emeklilik programlarının yeri, zorunluluk esasına dayalı özel
emeklilik.
BF-306 Ekonometri -II

(3+0) 3

Çoklu regresyon analizi: Gauss-Markov teoremi, çoklu regresyon modelinin matrislerle tahmin edilmesi, modele ve
katsayılarına ilişkin hipotez testleri. Çoklu regresyon modelinin matematiksel formları. Regresyon analizinde kukla
değişkenlerin kullanılması. Klasik regresyon analizinin varsayımlarından sapmalar: Farklı varyanslılık, otokorelasyon, çoklu
doğrusal bağlantı. Bilgisayar uygulamaları: SPSS ve Excel.
VI. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
BF-316 Kamu Maliyesi

(3+0) 3

Maliye ilminin esasları, kamu ekonomisinde devletin ekonomiye müdahale nedenleri ve şekilleri, kamu ekonomisinin
özellikleri ve kamusal mallar, kamu harcamaları: tanımı, türleri, özellikleri, sınıflandırılması ve etkileri, kamu gelirleri
(vergi teorisi): kamu gelirlerinin çeşitleri, vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergilerin sınıflandırılması, vergileme
ilkeleri, matrah ölçüleri vergi toplama ve ödeme yöntemleri, vergi yükü, verginin yansıması, vergiye karşı tepkiler,
vergilemenin sınırları, gelir üzerinden alınan vergiler, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler, devlet borçlarıyla ilgili
genel açıklamalar, devlet borçlarının sınıflandırılması, borçlanma tekniği ve borç yönetimi, bütçe teorileri ve prensipleri,
bütçe sistemleri ve çeşitleri, maliye politikasının tanımı, amaç ve araçları, maliye politikasında amaç-araç çatışması.
BF-318 Mesleki İngilizce II

(3+0) 3

Bu ders Mesleki İngilizce-I dersinin devamı niteliğindedir, iş iletişimi ve işletme İngilizcesi ile ilgili okuma ve yazma
alıştırmalarıyla çeşitli yazma teknikleri ve yaklaşımları üzerinde durulmaktadır. Bu ders lisans anlaşmaları, müşteri
hizmetleri, işgörenlerle ilişkiler, toplantılar, ilanlar, hasarlı ürünler ve gecikmiş teslimat için özür mektupları, teminat
mektubu, akreditifler, ödemeler, işletme gezileri, reklam, halkla ilişkiler, işgören-işveren ilişkileri gibi konuları
kapsamaktadır.
BF-320 Bağımsız Denetim ve Kamuyu Aydınlatma

(3+0) 3

Yüksek kaliteli finansal bilginin önemi, denetimin ve bağımsız denetimin tanımlanması, genel kabul görmüş denetim
standartları, denetim sorumlulukları ve hedefleri, denetim kanıtları ve çalışma kağıtları, denetimin planlanması ve analitik
prosedürler, denetimde önemlilik ve risk, iç kontrol ve kontrol riski, genel denetim planı, denetim programı, kontrol testleri
ve maddi doğruluk testleri, denetimde örnekleme, denetim çalışmalarının tamamlanması, denetim raporu, hile denetimi.
Kamuyu aydınlatma sorumluluğu ve Kamuyu Aydınlatma Platformunun tanıtılması ve mevzuat içeriğine göre kamuya
açıklanması gereken bilgiler ve belgeler, ilk defa halka arz olunacak şirketlerden beklenen şartlar.
BF-314 İcra ve İflas Hukuku (3+0) 3
İcra ve İflas Hukukuna giriş, icra teşkilatı, haciz, mal beyanı istihkak davaları, paraya çevirme ve paraların paylaştırılması
safhası ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolları.

BF-312 Uluslararası Bankacılık

(3+0) 3

Uluslararası finansal düzen, dış ticaret temel kavramlar ve tanımlar, genel bankacılık tanımları, uluslararası düzeyde fon
kabulü ve krediler, menkul kıymetleştirme, ülke riski ve derecelendirme kuruluşları, ekonomik krizler.
VII. YARIYIL
BF-401 Staj I

(2+0) 2

Bir bankada, aracı kurumda ve işletmenin finans departmanında danışman/uzman gözetimi altında tam 20 iş günü stajı içerir.
BF-403 Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi

(3+0) 3

Banka yöneticiliği ve bunun boyutları, finansal yönetim, bankalarda aktif-pasif yönetimi, bütçe, stratejik planlama,
bankalarda finansal tablolar, finansal riskler ve yönetimi.
BF-405 Uluslararası Finans

(3+0) 3

Uluslararası finansal sistem. Uluslararası ticaretin finansmanı. Uluslararası finansal piyasalar. Döviz piyasaları. Euro
piyasalar. Türev piyasalar. Satın alma gücü ve faiz paritesi. Risk ve döviz kuru risk tahminleri. Döviz kuru riskinden
korunma. Uluslararası yatırım ve sermaye akımları. Çokuluslu şirketlerde finansal yönetim. Uluslararası para piyasası.
Uluslararası finansal krizler.
BF-407 Bankacılık İşlemleri Muhasebesi

(3+0) 3

Diğer muhasebe dalları ile bankacılık muhasebesi arasındaki farklar, bankalarda gerçekleştirilen işlemlerin
muhasebeleştirilmesi, mevduat ve kredilendirme işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, havale, akreditif hizmetleri ve kambiyo
muhasebesinin esasları.
II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
BF-419 Mesleki İngilizce III

(3+0) 3

Temel çeviri kurallarının ve gramer konularının tekrarı, metin üzerinde kelime çalışması ve ileri seviye çeviri
kuralları, metin çevirisi ve ileri seviye çeviri kuralları gramer konusu (bağlaçlar).
BF- 421 Finansal Krizler

(3+0) 3

Dünya ekonomisi ve tarihsel gelişimi, kriz teorileri, yaşanmış finansal krizler, Türkiye’de yaşanmış finansal krizler, Türkiye
ekonomisi, kriz yönetimi ve uluslararası kurumlar, toplumsal sınıflar ve kriz yönetimi.
BF- 411 Anayasa Hukuku

(3+0) 3

Anayasa hukukunun bilgi kaynakları, anayasa kavramı ve anayasanın yorumu, kurucu iktidar (asli ve tali kurucu iktidar),
devlet kavramı- devletin unsurları, devlet şekilleri, hükümet sistemleri, demokrasi kavramı, demokrasi tipleri, seçimler,
yasama, yürütme- yargı, temel hak ve hürriyetler, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi.
BF-423 İktisadi Bütünleşme ve Avrupa Birliği

(3+0) 3

Uluslararası ekonomik sistemde ortaya çıkan değişim, iktisadi bütünleşme kavramı ve aşamaları, iktisadi bütünleşme kuramı,
iktisadi bütünleşmenin etkileri, yeni dış ticaret teorisine göre ekonomik entegrasyonun temel etkileri, uygulamada ekonomik
entegrasyon türleri, parasal entegrasyon, Avrupa birliği ve tarihsel gelişim süreci, Avrupa birliğinin kurumsal yapısı, Avrupa
birliği ortak politikaları, Avrupa birliği ortak politikaları, Türkiye-Avrupa birliği ilişkilerinin tarihsel gelişimi, TürkiyeAvrupa birliği ekonomik ilişkileri, Avrupa Birliğinin mevcut durumu ve geleceği.
BF-425 Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi

(3+0) 3

Menkul kıymet ve gelirleri, temel tanımlar, konu ile ilgili yasal mevzuatlar ve uygulanması, menkul kıymet gelirlerinin
vergilendirilmesi, tam mükellef kurum, tam mükellef gerçek kişi, dar mükellef kurum ve dar mükellef gerçek kişiler
arasındaki uygulama farkları.
BF-409 İşletme Sermayesi Yönetimi

(3+0) 3

İşletme sermayesi tanımı, işletme sermayesinin finansmanı, işletme finansman ihtiyacı ve hesaplanması, işletme sermayesi
analizi, optimumum nakit miktarının belirlenmesi, alacak ve stok yönetimi, kısa vadeli finansman kaynakları.

BF-413 Finansal Kurumlar

(3+0) 3

Finansal sistemin yapısı, fon arz eden finansal kurumlar, fon arz etmeyen finansal kurumlar, aracı kurumlar, menkul kıymet
borsaları, Türkiye’de sigorta kurumları, kredi ve kefalet kooperatifleri, kolektif yatırım kurumları, BİST, Merkez bankası,
Hazine.
BF-415 Yönetim Muhasebesi (3+0) 3
İşletmeler için gerekli olan finansal bilgilerin raporlanması, çeşitli yönetim seviyelerinde karar alınabilmesi için gerek
duyulan verilerin ortaya konulabilmesi. Yönetimin karar alma işlevi, planlama amaçlı bilgi, maliyet ve kar analizleri, başabaş
noktası analizi, üretim bütçelemesi.
BF-417 Uygulamalı Finansal Ekonometri I

(3+0) 3

Ekonometrik yöntem ve teknikler yardımıyla, sermaye piyasası ve finans konuları verileri ile uygun yazılımlar yardımı ile
uygulamaların yapılması.
VIII. YARIYIL
BF-402 Staj II

(2+0) 2

Bir bankada, aracı kurumda ve işletmenin finans departmanında danışman/uzman gözetimi altında tam 20 iş günü stajı içerir.
BF-404 Menkul Kıymet Değerlemesi

(3+0) 3

Risk ve getiri, portföy yönetimi, sermaye varlıkları fiyatlama modeli, hisse senedi değerlemesi, tahvil değerlemesi, piyasa
etkinlik düzeyleri
BF-406 Risk Yönetimi

(3+0) 3

Finansal risk, risk türleri, risk yönetimi ve süreçleri, portföy ve piyasa riski ve yönetimi, portföy riskinin hesaplanması, risk
yönetimi süreçleri, kur riski ve yönetimi, geleneksel risk yönetimi
BF-408 Bankacılıkta Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi

(3+0) 3

Dış ticarete giriş, tarihsel gelişimi, temel kavramlar, dış ticarette satış şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri, kambiyo işlemleri
ve muhasebesi, ithalat ve ihracat işlemleri ve muhasebesi.
VIII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER
BKE-101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

(3+0) 3

Bilimsel toplantı, seminer, panel, atölye çalışmaları, müze eğitimi, sanatsal-kültür gezileri, sinema, tiyatro, konser, sergi, spor
etkinlikleri, kulüp etkinlikleri, çevre düzenleme ve sosyal sorumluluk projeleri gibi etkinliklere katılma.
BF-410 Mesleki İngilizce-IV

(3+0) 3

Derse giriş, gramer konularının tekrarı (sıfat cümlelcikleri &bağlaçlar), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması
(money), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (business), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması
(economics), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (careers in business), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime
çalışması (management), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (the target market), metin çevirisi ve metin
üzerinde kelime çalışması (current economy news from the ınternet), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması
(finance), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması (the four P's), metin çevirisi ve metin üzerinde kelime çalışması
(accounting).
BF- 412 Vergi Hukuku

(3+0) 3

Vergi hukukunun kaynakları, mükellef ve vergi sorumlusu, mükellefin ödevleri, süreler, vergi idaresi ve vergi denetimi,
vergilendirme süreci.
BF- 414 Müşteri İlişkileri Yönetimi

(3+0) 3

Müşteriler ile iletişim, müşterileri sınıflandırmak, geleneksel tüketici davranışları, online tüketici davranışları, randevu ve
ağırlama, müşteri değeri yaratmak, müşteri memnuniyeti, müşteri şikayetleri

BF- 416 Türkiye Ekonomisi

(3+0) 3

Türkiye’nin doğal ve demografik özellikleri. Türkiye’de uygulanan iktisat politikaları. Milli gelir ve gelir dağılımı, tarım
sektörü. Sanayi sektöründe yapısal değişme ve gelişmeler, enerji sektörü, hizmet sektörü, kamu iktisadi kuruluşları, bölgesel
kalkınma planları, özelleştirme, enflasyon, ödemeler bilançosu, Türkiye’de para piyasaları ve bankacılık
BF-418 Kredi Derecelendirme

(3+0) 3

Derecelendirme kavramı, derecelendirme faaliyetleri, sermaye piyasasında derecelendirme faaliyetleri, risk kavramı, risk
hesaplama, finansal durum, kredi riskinin hesaplanması, kredi riskinin yönetilmesi.
BF-420 Sigortacılıkta Hasar ve Tazminat Uygulamaları

(3+0) 3

Sigortacılık faaliyetlerinde gelir ve gider dengesi, hasar işlemlerinin bu dengeye etkileri, fiyat ve tarife işlemlerinde hasar ve
tazminat düzeyinin etkilerini ölçme, hasar tahmin yöntemlerini kullanabilme, sigortacılıkta hasar sahtekarlıkları ve kara para
aklama konusunda bilinçlenme.
BF-422 Güncel Finansal Konular

(3+0) 3

Finans sistemi ve fonksiyonları, kurumlar ve araçları, finansman ihtiyacı, sermaye yapısı, proje ve şirket değerleme ve
uluslararası finanstaki gelişmeler
BF-424 İnsan Kaynakları Yönetimi

(3+0) 3

İnsan kaynakları yönetimine giriş ve insan kaynakları yönetimi ilkeleri, personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine
geçiş, insan kaynakları planlaması, iş analizi; iş tanımı ve iş gerekleri, iş etüdü ve iş tasarımı, insan kaynakları sağlama ve
seçme, örgütsel sosyalizasyon ve kariyer, personel hareketliliği, performans değerlendirme, ücret yönetimi, insan kaynakları
yönetiminde güncel konular.
BF-426 Uygulamalı Finansal Ekonometri II (3+0) 3
Dünya ekonomisinin genel performansı ile ilgili sorunların kantitatif analizler, finansal krizlerdeki önemli noktalar,
ekonometrik teknikleri kullanarak bir ödev yapılması

