
FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ 

 

I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

OD 107 KARİYER PLANLAMA (1+0)1 (AKTS: 2) 

Bu dersin içeriği, öğrencilerin profesyonel başvurularda kullanabilecekleri yöntem ve araçlar 

konusunda onları bilgilendirecek ve söz konusu bu yöntem ve araçları en etkin şekilde kullanabilme 

becerisini kazandıracak eylem ve uygulamalı ödevlerden oluşmaktadır. Bu ders, öğrencilerin 

becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânı sunan faaliyetler ile uygulamaları 

desteklemektedir. 

▪ OD 111 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2+0)2 (AKTS: 2) 

Bu ders; İnkılâp kavramı, Türk inkılâbına yol açan etkenler, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş 

sebepleri, Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarma çabaları, fikir akımları, Birinci Dünya Savaşı, Mustafa 

Kemal’in Anadolu’ya geçişi ve kongreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Kurtuluş Savaşı, 

Mudanya Ateşkesi, Lozan Konferansı gibi konuları içermektedir. 

▪ OD 113 TÜRK DİLİ I (2+0)2 (AKTS: 2) 

Bu ders; dil, diller, Türk dili, dil bilgisi, sözcük ve cümle, kelime türleri, anlatımın ögeleri ve anlatım 

türleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri gibi konuları kapsamaktadır. 

▪ OD 115 YABANCI DİL I (3+0)3 (AKTS: 4) 

Bu derste İngilizce dil bilgisi ve kelime bilgisi dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileriyle 

birlikte bütünleşik olarak geliştirilir. 

▪ BF 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3+0)3 (AKTS:4) 

Bu ders; işletmenin temel kavramları, işletmenin çevre ile ilişkileri, işletme etiği, işletmelerin 

sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, işletmelerde büyüme modelleri ve kapasite türleri, 

yönetim ve organizasyon işlevi, finansman işlevi, üretim işlevi, pazarlama işlevi, insan kaynakları 

işlevi, araştırma ve geliştirme işlevi, halkla ilişkiler işlevi, muhasebe işlevi gibi konulardan 

oluşmaktadır. 

▪ BF 103 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I (3+0) 3 (AKTS: 4) 

Bu dersin içeriğini; genel kavramlar, eşitsizlikler, mutlak değer, koordinat sistemi, doğrular ve 

denklemleri, fonksiyonlar ve limit konularının işletme ve iktisat alanlarında uygulanması, 

oluşturmaktadır.  



▪ BF 105 GENEL MUHASEBE I (3+0)3 (AKTS: 4) 

Bu derste; işletme ve muhasebe, bilanço kavramı ve bilanço denkliği, gelir tablosu, muhasebe ve 

muhasebeleştirme süreci, muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, 

Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal 

hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi 

anlatılacaktır. 

▪ BF 107 İKTİSADA GİRİŞ I (3+0)3  (AKTS:4) 

Bu ders; İktisadın temel kavramları, mikro-makro iktisat ayırımı, iktisatta farklı yaklaşımların 

tanınması, farklı piyasa türleri, arz-talep kavramları, arz ve talep esneklikleri maliyet kavramlarının 

açıklanması gibi konuları içermektedir. 

▪ BF 109 TEMEL HUKUK  (3+0)3  (AKTS: 4) 

Bu derste; hukuk kuralları hakkında genel bilgi, hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukukun temel 

kavramları, hukuki işlem-akit, tek taraflı, iki veya çok taraflı, sağlar arası, ivazlı-ivazsız, taahhüt-

tasarruf, sebebe bağlı olan-olmayan hak kavramı ve hakkın türleri, kamu hakları, özel haklar, kişiler 

hukuku, gerçek kişiler, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, tüzel kişiler, eşya hukuku, zilyetlik, tapu sicili, 

mülkiyet gibi konular işlenecektir. 

II. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪ OD 112 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0)2 (AKTS: 2) 

 Bu ders; cumhuriyetin ilanı, siyasal, sosyal, kültürel inkılâplar, ekonomik atılımlar, Lozan Barış 

Antlaşmasının çözüme ulaştırmadığı sorunlar ve bunların sonuçlandırılması, yeni düzene karşı 

hareketler, çok partili döneme geçiş, Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri gibi konuları kapsamaktadır. 

▪ OD 114 TÜRK DİLİ II (2+0)2 (AKTS: 2) 

Bu ders; yazılı anlatım, yazılı anlatımda yöntemler ve plan, yazılı anlatım uygulaması, makaleler, 

rapor, eleştiri yazıları, resmi yazışmalar ve diğer metin türleri (hikâye, roman, köşe yazısı vb) sözlü 

anlatım ve iletişim konularını içermektedir. 

▪ OD 116 YABANCI DİL II (3+0)3  (AKTS: 4) 

Bu ders; öğrencilerin tanımlama, özetleme, işlem betimlemesi ve sınıflandırma kompozisyonu ile ilgili 

becerilerini geliştirmeyi bu arada bütünlük ve akıcılık sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlar. Buna 

ek olarak öğrencilerin İngilizce kullanımını sağlamak ve akademik İngilizcenin gereklerine 

hazırlanabilmeleri için çoklu becerili bir ders olarak tasarlanmıştır. 

▪ BF 102 TİCARET HUKUKU  (3+0)3  (AKTS: 4) 



Bu ders; Ticaret Hukuku kavramı ve uygulama alanının tespiti, Türk Ticaret Kanunu’nun özellikleri, 

Ticari işler ve tabi oldukları hükümler, Ticari Yargı, Ticari işletme kavramı ve unsurları, tacir 

kavramı, tacir sıfatının hukuki sonuçları, ticaret sicili gibi konuları kapsamaktadır. 

▪ BF 104 TEMEL BANKACILIK BİLGİLERİ (3+0) 3 (AKTS: 4) 

Bu ders; mevduatın tanımı, türleri ve önemi, hesap açma, bankacılık hizmetleri, ciro, EFT, senetlerin 

tanımı, ATM bankacılığı, internet bankacılığı, sermaye piyasası temel kavramları, sermaye piyasası 

kurumları konularını içermektedir. 

▪ BF 106 GENEL MUHASEBE II (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu ders; giderlerde dönem ayrımı, mali duran varlıkların muhasebeleştirilmesi, maddi duran 

varlıkların muhasebeleştirilmesi, amortisman yöntemleri, yeniden değerleme işlemleri, gelir tablosu 

hesapları, maliyet hesaplarının kapatılması ve mali tabloların düzenlenmesi ve genel uygulama 

konularını öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır. 

▪ BF 108 İKTİSADA GİRİŞ II (3+0)3 (AKTS: 5) 

 Bu derste; Milli gelir hesaplamaları, istihdam ve işsizlik, finans, tasarruf ve yatırım, para, fiyat düzeyi 

ve enflasyon, döviz kuru ve ödemeler dengesi, toplam talep & toplam arz gibi konular işlenecektir. 

▪ BF 110 İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ II (3+0)3 (AKTS:4) 

Bu ders; Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türev, belirsiz integral, belirli integral ve alan 

hesaplamaları, matris ve determinantlar, doğrusal denklem sistemleri konularını içermektedir. 

III. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪ BF 201 MİKRO İKTİSAT (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; iktisat ve iktisadi problemler, kapitalizm ve piyasa mekanizması, arz ve talep, tüketici 

davranışları ve talep, üretim teknolojileri ve maliyetler, mal piyasalarında üretim ve fiyatlandırma 

stratejisi, girdi fiyatlandırması, etkinlik ve piyasa başarısızlığı konularını kapsamaktadır. 

▪ BF 203 FİNANSAL YÖNETİM I (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu derste; Finansın temel kavramları, finansal tablolar, finansal karar alma süreci, finansal planlama, 

paranın zaman değerlemesi, kıymetli evrakların değerlemesi, bilanço analizi ve şirket değerlemeleri ile 

Türk finans piyasasının incelenmesi konuları işlenmektedir. 

 

 



▪ BF 205 İSTATİSTİK (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; olasılığa giriş, temel kavramlar, rastgele değişkenler, dağılım fonksiyonu, dağılımın 

parametreleri, normal dağılım, örneklem seçimi, verilerin analizi, nokta kestirimi, aralık kestirimi, 

hipotez testleri, korelasyon ve regresyon konularını içermektedir. 

▪ BF 207 BORÇLAR HUKUKU (3+0)3 (AKTS: 5) 

Bu ders; Borç ve borç ilişkisi kavramı, hukuki işlem, sebepsiz zenginleşme, irade beyanı, muvazaa, 

sözleşme serbestisi konularını içermektedir.  

▪ BF 209 PAZARLAMA YÖNETİMİ (3+0)3 (AKTS:5)  

Bu ders; Pazarlama yönetimi, stratejik planlama, pazarlama planlaması, pazarlama çevresi, pazarlama 

araştırması, tüketici pazarı ve tüketici satın alma davranışı, pazar bölümleme, hedef pazar seçimi ve 

konumlandırma, ürün kavramı ve stratejileri, fiyatlandırma stratejileri, dağıtım stratejileri, tutundurma 

stratejileri konularını içermektedir.  

▪ BF 211 BANKA MUHASEBESİ (3+0)3  (AKTS:5) 

Bu derste; banka muhasebesinin özellikleri, bankalarda kullanılan hesap planı, işlem kayıt akışı, 

bankalara kaynak sağlayan işlemler, kredi verme işlemleri ve muhasebesi, yatırım işlemleri, senet, 

iskonto ve iştirası, teminat mektupları, kefalet kredileri, yabancı para (Kambiyo) işlemleri ve 

muhasebesi konularını içermektedir.  

IV. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪ BF 202 MAKRO İKTİSAT (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; Giriş ve genel makro iktisadi kavramlar, milli gelir ölçütleri ve ölçüm yöntemleri, istihdam 

ve üretim, enflasyon ve enflasyon türleri, Keynes-keynesyen gelenek ile klasik geleneğin 

karşılaştırılması, AD-AS Modeli kısa dönem analizi, AD-AS Modeli uzun dönem analizi, Maliye 

politikası, para politikası, maliye politikasının etkinliğini belirleyen unsurlar, para politikasının 

etkinliğini belirleyen unsurlar ve aktarma mekanizması konularını içermektedir. 

▪ BF 204 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Ders kapsamında bütün finansal tabloları tanıtılması, bunların analize hazırlamasını, analizde 

kullanılan yöntemlerin ve teknikleri tanıtılması ve bunların finansal tablolara uygulanmasını, analiz 

sonuçlarının yorumlamasını ve değerlendirilmesini, işletmenin tespit edilen sorunlarına teşhis 

konmasını ve analiz raporunun yazılmasının öğretilmesi, finansal tablolarda enflasyon düzeltilmesinin 

yapılması ve konsolide finansal tabloların düzenlenmesi yer almaktadır. 

 



▪ BF 206 FİNANSAL YÖNETİM II (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; Finansın temel kavramları ve temelleri, risk ve getiri unsurları, sermaye yapısı ve maliyeti, 

örnek uygulamalar, kısa ve uzun vadeli finans yönetimi, kar payı politikası konularını kapsamaktadır. 

▪ BF 208 BANKA VE SİGORTA HUKUKU (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; bankacılık kanunun amacı ve kapsamı, bankaların faaliyet konuları, bankaların kuruluş ve 

faaliyet izin şartları, ana sözleşme değişiklikleri, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri,  

bankaların denetimi düzeltici iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemler, BDDK ve TMSF nin görevleri ve 

yetkileri, sigortacılık kanunu amacı ve kapsamı ve sigorta şirketlerinin kuruluş şartları, sigorta 

sözleşmeleri, aktüerler, aracılar (Acente Broker ) ve sigorta eksperleri konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 210 FİNANS MATEMATİĞİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; Ticaret aritmetiği, basit faiz, iç iskonto, dış iskonto, yarıyıl başı ve yarıyıl sonu plasman, 

amortisman, cari hesaplar, faizli ve faizsiz hesaplar, mali matematik, bileşik faiz, rant, kar, borçlanma 

taksitleri konularını kapsamaktadır.   

▪ BF 212 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; insan kaynakları yönetiminin gelişimi ve işlevleri, insan kaynakları planlaması, iş analizi ve 

tasarımı, personel bulma ve seçme, yerleştirme süreci, işe alıştırma, eğitim; yetiştirme ve geliştirme, 

kariyer planlama, performans değerlendirme, ücretlendirme ve ödüllendirme, iletişim, motivasyon ve 

liderlik geliştirme konularını kapsamaktadır.  

V. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪ BF 301 SERMAYE PİYASASI VE MENKUL DEĞERLER ANALİZİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; sermaye piyasalarının ekonomideki yeri, önemi ve uluslararası rolü, sermaye piyasaları, hisse 

senedi ve tahvil bono piyasaları, sermaye piyasası araçları, sermaye piyasası araçlarının işleyişi, 

sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeler, BİST’in işleyişi, sermaye piyasası alanında dünyada 

yaşanan gelişmeler konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 303 BANKA HİZMET VE ÜRÜNLERİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; mevduat türleri, mevduat uygulamaları, mevduat işlemleri, kredi türleri, kredi uygulamaları, 

kredi işlemleri, bankalarda finansal yatırım seçenekleri, bankaların finansal piyasalarda aracılık 

hizmetleri, ticari senetlerle ilgili bankacılık hizmetleri, bankacılıkta para aktarım, ödeme, tahsilat ve 

kambiyo hizmetleri, elektronik bankacılık, bankacılık etik ilkeleri ve bankalarda kurumsal yönetim, 

bankacılıkta sırların saklanması, adli ve idari suçlar konularını içermektedir. 

 



▪ BF 305 PARA VE BANKA (3+0)3  (AKTS: 4) 

Bu ders; para tanımı, fonksiyonları ve özellikleri, para arz ve talebini açıklayan teoriler, para politikası 

hedefleri ve araçları, finansal kurumlara giriş, merkez bankaları konularını kapsamaktadır. 

▪ BF 307 PORTFÖY YÖNETİMİ VE YATIRIM ANALİZİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; yatırım kavramı, bireysel yatırımcı, bireysel yatırımcının risk algılaması, finansal sistem, 

finansal piyasalar, finansal araçların değerlemesi, kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, yatırım 

ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, BIST piyasaları, 

endeksler konularını kapsamaktadır.  

 

V. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 

MESLEKİ SEÇMELİ I 

▪ BF 319 VERİ MADENCİLİĞİ (2+0)2  (AKTS: 4) 

Veri madenciliği, büyük ölçekli veriler arasından bilgiye ulaşma, bilgiyi madenleme işidir. Diğer bir 

anlamda büyük veri yığınları içerisinden gelecekle ilgili tahminde bulunabilmemizi sağlayabilecek 

bağıntıların bilgisayar programı kullanarak aranmasıdır.  

▪ BF 321 PARA TEORİSİ (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; paranın tanımı, fonksiyonları ve türleri, para arz ve talebi, parasal sistemler ve para teorileri, 

döviz piyasaları ve para politikaları gibi konuları kapsayan teorik ve uygulamaya yönelik analiz 

konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 323 TÜRKİYE EKONOMİSİ (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu konularını kapsamaktadır. Bu 

kapsamda milli iktisat, devletçilik, liberal uyum, ithal ikameci dönem, dışa açık sermaye egemenliği 

dönemi, finansallaşma ve sıcak para egemenliği gibi süreç ve kavramlar detaylı bir şekilde ele 

alınacaktır. 

▪ BF 325 FİRMA DEĞERLEME (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; Değerlemenin temel özellikleri, değer yaratma ve yönetimi, firma değeri hesaplanması, firma 

değerini etkileyen faktörler, firma değerlemesinde kullanılan yöntemler, firma değerlemesinde yeni 

yaklaşımlar konuları içermektedir. 

 

 



▪ BF 327 ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; uluslararası finansal piyasalara giriş, uluslararası para sistemi, dış ödemeler bilançosu, 

uluslararası sermaye akımları ve gelişmekte olan piyasalar, uluslararası varlık değerlemesi, 

uluslararası varlık değerlemesi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları, uluslararası piyasalarda 

karşılaşılan finansal riskler, uluslararası çalışma sermayesi yönetimi, ülke riski analizi, uluslararası 

finansal kurumlar konularını içermektedir.  

MESLEKİ SEÇMELİ II 

▪ BF 329 SİGORTA İŞLEMLERİ MUHASEBESİ (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; sigorta ile ilgili temel kavramlar, sigorta işletmeleri ve muhasebe sistemi, sigorta reasürans 

işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, sigorta reasürans işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, sigorta 

işletmelerinde dönem sonu işlemleri ve finansal tablolar konularını içermektedir.  

▪ BF 331 BİREYSEL EMEKLİLİK VE SOSYAL GÜVENLİK (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; bireysel emeklilik sisteminin (BES) sosyal güvenlik sistemi içerisindeki yeri ve işleyişi, BES 

dışında kalan hayat sigortacılığının amaçları, kurumları ve işleyişi, sosyal güvenlikte temel kavramlar, 

SGK kurumsal yapısı ve tek çatıda sigortalıların statüsü, Sosyal Güvenlik Kurumları ve sigorta kolları, 

sosyal güvenlik reformu öncesi ve sonrasında Türkiye’de sosyal güvenlik kurumları ve sosyal 

güvenlik hukukunun kaynakları konularını içermektedir. 

▪ BF 333 HİZMET PAZARLAMASI (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders; hizmet kavramı ve hizmet sektörünün önemi, hizmetler ve hizmetlerin sınıflandırılması, 

hizmet işletmelerinde pazarlama karma elemanları, hizmet pazarlaması ve personel, hizmet ve müşteri, 

hizmet pazarlamasında fiziksel kanıtlar, hizmet pazarlamasında kapasite ve talep yönetimi, hizmet 

kalitesi, hizmet karşılaşmaları ve gerçek anlar, ilişkisel pazarlama konularını kapsamaktadır. 

▪ BF 335 SERMAYE PİYASASI HUKUKU (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu derste sermaye piyasası hukukunun temel kavramlarından hareket ederek, sermaye piyasası 

sisteminin çalışması, borsalar, sermaye piyasası araçları, halka arz, halka açık anonim ortaklıklar ve 

aracı kurumlar hakkında bilgi aktarılmaktadır.  

▪ BF 337 DİJİTAL BANKACILIK (2+0)2  (AKTS: 4) 

Bu ders ile öğrencilerin sadece konu ile ilgili bilgi düzeylerinin artması amaçlanmamakta bunun yanı 

sıra proje kapsamındaki iş fikirlerini grup çalışması ile ortaya koyarak takım çalışmasını yürütmeyi 

öğrenmeleri aynı zamanda araştırma yapmayı, sektörden çalışanlar ile iletişim kurmayı ve profesyonel 

yöneticiler ile iş ağlarını geliştirmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Dolayısı ile dersin teorik 



katkısının yanı sıra öğrencilerin aktif katılımı ile bankacılık alanında iş dünyasının gereksinim 

duyduğu yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanabilecektir.  

VI. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪ BF 302 FİNANSAL KURUMLAR (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; Finansal sistemin prensipleri ve unsurları, finansal piyasalar, finansal kurumlar, finansal 

araçlar, finansal yapı teorisi, para piyasasının işlevleri ve türleri, para piyasasında faaliyet gösteren 

kurumlar ve finansal araçlar, tahvil piyasasının işlevleri ve türleri, tahvil piyasasında halka arz, faaliyet 

gösteren kurumlar ve finansal araçlar, hisse senedi piyasasının işlevleri ve türleri, hisse senedi piyasası 

pazarları ve tezgahüstü piyasalar, hisse senedi piyasasında halka arz, finansal aracıların faydaları ve 

karşılaştıkları riskler, para yaratan finansal kurumlar, para yaratmayan finansal kurumlar, finansal 

sistemin düzenlenmesi, finansal sistemin denetlenmesi konularını içermektedir.  

▪ BF 304 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (3+0)3 (AKTS:4) 

Bu ders; müşteri ilişkileri kavramı, özellikleri, müşteri değeri, müşteri iletişimi konularında genel 

olarak bilgi vermektedir.  

▪ BF 306 BANKALARDA AKTİF PASİF YÖNETİMİ (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu ders; Banka bilanço yönetimi, banka ilkeleri, reform ve yeniden yapılandırma süreçleri, 

uluslararası ve ulusal düzenlemeler ile uygulamaya geçilen yeni yöntemler konularını içermektedir. 

▪ BF 308 ULUSLARARASI FİNANS (3+0)3 (AKTS:5) 

Bu ders; Uluslararası para ve sermaye piyasaları ve çokuluslu şirketlerin faaliyetleri konularını 

kapsamaktadır.  

MESLEKİ SEÇMELİ III 

▪ BF 322 PARA POLİTİKASI (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; paranın makroekonomik etkilerinin teorik ve ampirik analizi üzerinde durmaktadır. Para, 

kredi ve likidite gibi değişkenlerin gelir, istihdam, ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkileri 

incelenecektir. Para politikasının amaçları, bu amaçlara ulaşmak için kullanılan metotlar ve bu 

metotların etkileri tartışılacaktır.   

▪ BF 324 DÜNYA EKONOMİSİ (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; Dünya nüfusu, uluslararası göç olgusu, temel kaynaklar (yiyecek, enerji), sanayileşme ve 

teknolojik ilerleme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler, finansal krizler ve dünya ekonomisine 

etkisi: Meksika, Arjantin, Asya ve Rusya Krizleri ve 2008 Küresel Mali Krizi, ekonomik problemlerin 



çözümünde IMF'nin değişen rolü, yeni dünya düzeni ve ulus devlet, küreselleşme ve bölgeselleşme, 

bilgi toplumu gibi konuları içermektedir.  

▪ BF 326 TÜREV ARAÇLAR (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; vadeli işlemler piyasası ve türev ürünler, forward sözleşmeler, futures sözleşmeler, opsiyon 

sözleşmeleri, swap sözleşmeleri, dayanak varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon borsası gibi konuları 

içermektedir. 

▪ BF 328 FİNANSAL BÜTÜNLEŞME VE SERMAYE HAREKETLERİ (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; finansal bütünleşmenin teorik çerçevesi, sermaye akımları ve sermaye akımlarının ekonomik 

etkileri konularını içermektedir.  

▪ BF 330 SANAYİ İKTİSADI (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders ile Finans ve Bankacılık mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri ve 

tutumlarla donatılmasına katkı sağlayarak, ekonomi alanında temel bilgilerin arttırılması, matematik 

bilgisinin kullanılması, farklı piyasalar altında faaliyette bulunan ekonomik faktörlerden olan 

firmaların üretim kararlarının belirlenmesi, bunun için gerekli hesaplama tekniklerinin uygulanması, 

farklı piyasalarda bulunan firmaların karşılaştırılması yönünde katkı sağlaması beklenmektedir. 

▪ BF 332 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE VERGİLENDİRME (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; Bankacılık kanunu ve bankalara özgü diğer finansal mevzuat yönünden indirilebilecek 

giderler, bankacılık uygulamalarında özellik arz eden giderler, kurumlar vergisi hesabına ilişkin örnek 

uygulama ve kar dağıtımı konuları, yurt içi ve yurt dışı ödemelerde KDV uygulamaları, özel 

bankacılık müşterileri açısından finansal ürünlerden elde edilen gelirlerde vergilendirme konularını 

içermektedir. 

▪ BF 334 KREDİ DERECELENDİRME (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; Kredi derecelendirmenin önemi, uygulama alanları, derecelendirme sürecinin aşamaları, 

derecelendirme şirketleri, portföylerde getiri ve risk hesaplamaları, kredi riski ölçüm yöntemleri, 

sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti, derecelendirme kuruluşlarına ilişkin esaslar konularını 

içermektedir.  

▪ BF 336 ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; muhasebe standartlarının tarihi gelişimi, dünya çapında muhasebeye yön veren uluslararası 

kuruluşlar, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının amacı, kapsamı ve 

muhasebeleştirme yöntemleri konularını kapsamaktadır.  

 



▪ BF 338 YÖNETİM VE ORGANİZASYON (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders; örgüt ve yönetime ilişkin temel kavramlar, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, yönetim 

fonksiyonları, organizasyonlarda liderlik, organizasyonlarda motivasyon, organizasyonlarda iletişim 

konularını içermektedir.   

▪ BF 340 KARAR ALMA TEKNİKLERİ (2+0)2 (AKTS:4) 

Bu ders ile öğrencilerin alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilginin arttırılması, ekonomi 

alanında temel bilgi seviyesinin yükseltilmesi, ekonomik verileri analiz edip yatırım süreçlerinde 

kullanabilme becerisi, Matematik bilgisini kendi alanında kullanıp değerlendirme becerisi yönünde 

katkı sağlaması beklenmektedir. 

VII. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪ BF 401 GİRİŞİMCİLİK (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; girişimcilik kavramı, girişimciliğin temel nitelikleri; girişimciliğin işlevleri, girişimcilik 

konusundaki gelişmeler; girişimcilikte yaratıcılık ve yenilikçilik, iş planı ve iş planının hazırlanması; 

iş kurma süreci, iç ve dış girişimcilik, teknolojik yenilik ve ekonomik performans; piyasa 

ekonomisinde girişimcilik ve rekabet, uluslararası girişimcilik, Türkiye'de girişimciliğin gelişimi; 

gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde girişimcilik konularını içermektedir.  

▪ BF 403 BANKACILIK VE FİNANSTA GÜNCEL KONULAR (3+0)3  (AKTS: 4) 

Bu ders; açık bankacılık, kripto paralar ile portföy yönetimi, dijital finansal okuryazarlık, yeşil 

finansman konularını içermektedir. 

▪ BF 405 MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİ (3+0)3  (AKTS: 5) 

Bu ders; maliyet analizleri ve maliyet bilgisinin planlama kontrol sistemlerinde kullanılması, katkı 

payı ve başa baş noktası analizleri, maliyet – hacim – kar analizleri, tam, normal ve değişken 

maliyetleme yöntemleri, geçerli maliyet analizleri konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 407 BANKALARDA SATIŞ TEKNİKLERİ   (3+0)3  (AKTS: 4) 

Bu ders; pazarlama ve satış teknikleri konusunda genel bilgiler ve bankacılık alanında temel pazarlama 

ve satış kavramları konularını içermektedir.  

 

 

 



VII. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER 

MESLEKİ SEÇMELİ V 

▪ BF 421 GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; Haftalık makro ve mikroekonomik verilerin incelenmesi ve yorumların yapılması, 1980 

sonrasında ekonomik büyüme ve yapısal değişme, 1990 sonrasında finansal serbestleşme, güçlü 

ekonomiye geçiş programı ve 2008 küresel finansal krizi, Türkiye ekonomisi, haftalık makro ve 

mikroekonomik verilerin incelenmesi ve yorumların yapılması konularını içermektedir. 

▪ BF 423 BORSA İŞLEMLERİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; organize piyasalar, organize olmamış piyasalar, birincil piyasalar, ikincil piyasalar, 

borçlanma piyasaları, öz sermaye piyasaları, spot piyasalar, vadeli işlem piyasaları konularını 

içermektedir.  

▪ BF 425 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Ders kapsamında, yatırım ve proje kavramı, yatırım projesinin firma ve milli ekonomi açısından 

önemi, yatırım kararını etkileyen faktörler, yatırım projesini hazırlama sürecinin temel aşamaları, sabit 

sermaye yatırım tutarının ve işletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi, yatırım projesinin firma ve 

milli ekonomi açısından değerlendirilmesinde kullanılan statik ve dinamik yöntemler işlenecektir. 

▪ BF 427 YÖNETİM MUHASEBESİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu derste, muhasebenin etkin bir yönetim aracı olarak kullanılmasını sağlamak, yönetim 

muhasebesinin işletme içindeki yeri ve önemini ortaya koymak bunun dışında maliyet kavramı ve 

türleri, kar planlaması, MHK analizleri, alternatif seçim kararları, satış bütçesi, üretim bütçesi, DİMM 

bütçesi, direkt işçilik bütçesi ve GÜG bütçelerinin hazırlanması ve nakit bütçelerinin hazırlanması 

konularının öğrencilere anlatılması amaçlanmaktadır. 

▪ BF 427 FİNANSAL KRİZLERİN EKONOMİK TARİHİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; Büyüme ve Konjonktür Çevrimleri: Juglar, Kitchin, Kuznets, Kontradieff, Schumpeter; 

Finansal Kriz Teorileri: Fisher (Borç-Deflasyon), Minsky (Finansal Kırılganlık), Kindleberger 

(Manya, Panik ve Çarpma), Marx (Kar Oranının Azalma Eğilimi); Ödemeler Bilançosu, Döviz Kuru 

Teorileri; Parasal Sektör; Para Krizleri; Bankacılık Krizleri; Borç Krizleri; İkiz Krizler; Finansal 

Bulaşma konularını içermektedir.  

 

 



MESLEKİ SEÇMELİ VI 

▪ BF 431 BANKA VE SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; Riskin tanımı, türleri ve sınıflandırılması, riskin kurumlar üzerindeki etkileri, sigorta ve risk 

transferi, sigortalanabilir riskler, bankacılık ve sigortacılıkta risk türleri, risk yönetiminin tanımı, 

önemi, ilkeleri ve amaçları, risk yönetimi standartları, risk yönetimi yapısı ve stratejisi, riskin 

belirlenmesi ve derecelendirilmesi, risk değerlendirme teknikleri, risk sınıflandırma sistemleri, riskin 

kontrolü, kurumsal risk yönetiminin uygulanması konularını içermektedir.  

▪ BF 433 BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; denetim kavramı ve fonksiyonları, denetim türlerini, bağımsız denetim sürecini, bağımsız 

denetçilerin görev ve sorumluluklarını, denetim standartlarını, denetim kanıtları ve prosedürlerini, 

bankalarda denetim raporunun hazırlanmasına ait örnek uygulamaları kapsamaktadır.  

▪ BF 435 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; yönetim, yönetici ve örgüt kavramlarına giriş, kişilik, bilişsel öğrenme, sosyal öğrenme, 

algılama, tutum ve işe ilişkin tutumlar, grup ve ekip, iletişim, motivasyon, güç, politika ve liderlik, 

çatışma ve çatışma yönetimi, stres ve stres yönetimi, zaman yönetimi konularını içermektedir. 

▪ BF 437 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE KAMBİYO (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; dış ticaret işlemlerinin özellikleri ve bankaların bu işlemler içerisindeki rolü; bankalardaki 

kambiyo işlemlerinin çeşitleri ve uygulama şekilleri, bunlarla ilgili usul ve mevzuatın irdelenmesi; 

ithalat ve ihracat işlemleri, dış ticaret işlemlerinde kullanılan dokümanlar ve ödeme şekilleri; dış 

ticaret finansman yöntemleri, yurt içi ve yurt dışından temin edilebilecek finansal ürünler hakkında 

temel bilgiler konularını içermektedir. 

▪ BF 439 MESLEKİ İNGİLİZCE (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders öğrencilerin Finans ve Bankacılık mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceri 

ve tutumlarla donatılmasına katkı sağlayarak yabancı dilde sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma 

becerisi, alanı ile ilgili uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere 

mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme,  uluslararası literatürün takip 

edilebilmesi, uluslararası işbirliklerinin arttırılması yönünde kazanımların elde edilmesine destek 

olacaktır. 

 

 

 



MESLEKİ SEÇMELİ VII 

▪ BF 441 E TİCARET (2+0)+2  (AKTS:4) 

Dersin kapsamı; her tül malın ve servisin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili 

teknolojileri (akıllı kart-smart card, elektronik fon transferi -EFT-, POS terminalleri, faks gibi) 

kullanarak satılması ve satın alınmasını) şeklinde e lojistik uygulamaları olarak belirlenmiştir. 

▪ BF 443 GAYRİMENKUL DEĞERLEME (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; değer kavramı, değer biçme yöntemleri, gayrimenkul piyasaları, değerleme süreci, veri 

toplama ve raporlama konularını içermektedir. 

▪ BF 447 DAVRANIŞSAL FİNANS (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; Bireylerin finansal kararlarında etkili olan psikolojik önyargıların tespit edilmesi ve finans 

teorisi ile gerçek dünya arasındaki bağlantının geliştirilmesi konularını içermektedir.  

▪ BF 447 FİNANSAL EKONOMİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; finansal sistem ve işleyişi, finansal araçlar, finansal aracılar, düzenleyici ve denetleyici 

kurumlar, faizin anlam ve önemi, faiz oranlarının yapısı, faiz oranlarının belirlenmesi, paranın zaman 

değeri ve maliyeti, döviz piyasası ve döviz kuru sistemleri, döviz kuru riski yönetimi, finansal getiri ve 

ölçümü, finansal risk ve ölçümü, finansal varlık değerlemesi, hisse senedi ve tahvil değerlemesi 

konularını içermektedir. 

▪ BF 449 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0)+2  (AKTS:4) 

Bu ders; Bilim ve bilimle ilgili kavramlar başta olmak üzere bilimsel nitelikli bir araştırmanın dizaynı, 

uygulaması ve sonuçların değerlendirilmesi ana içeriği oluşturmaktadır. Bu ana içerik dahilinde ana 

kütlenin tanımlanması, örneklem seçimi ve örnekleme yöntemleri, veri toplama teknikleri ve bu 

verilerin sözel ve sayısal şekilde analiziyle yorumlanması konularını içermektedir. 

 

VIII. YARIYIL ZORUNLU DERSLER 

▪  BF 402 İŞ YERİNDE EĞİTİM   (0+40)20  (AKTS: 30) 

Bu derste kapsamında iş yerinde eğitim yapılacak ve öğrencilerin mesleki yönden kendilerini sahada 

geliştirmelerine fırsat verilerek tecrübe kazanmaları sağlanacaktır.  

 

 



ORTAK SEÇMELİ DERSLER 

GENEL SEÇMELİ-I 

▪ UB 301 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; bilimsel araştırmaya giriş, bilimsel yaklaşımlar, bilimsel araştırmada temel kavramlar 

Araştırma konusu ve probleminin seçimi, eleştirel kaynak incelemesi, bilimsel araştırmada veri türleri 

ve veri toplama araçları, araştırmada ölçme ve ölçekler, örneklem ve örneklem türleri nitel ve nicel 

veri analizi, araştırma raporunun hazırlanması konularını içermektedir.  

▪ UB 303 TEKNİK İLETİŞİM (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; iletişim kavramının tanımlanması, iletişimin işlevleri, iletişim türleri ve sınıflandırması, 

iletişim sürecinde yer alan öğeler, sözsüz iletişim, ikna kavramı ve ikna edici iletişim, iletişim engel ve 

etmenleri, örgütsel iletişim, etkili iletişim kurma yolları, kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, kitle 

iletişiminin etkileri, iletişim ve toplum konularını içermektedir.  

▪ UB 305 STRES VE ZAMAN YÖNETİMİ (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; Stresin tanımları, türleri, bedensel ve davranışsal sonuçları, stres-kişilik ilişkisi, stres-iş 

yaşam kalitesi ilişkisi, stresle başa çıkmada bedensel, zihinsel ve davranışçı yaklaşımlar, zaman 

yönetimi konularını içermektedir.  

▪ UB 307 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; iş sağlığı ve güvenliğinin tarihi gelişimi, iş kazası ve meslek hastalıkları ve maliyeti, iş 

güvenliği kavramı, iş güvenliği çalışmalarının iş gücü verimliliği açısından önemi, iş güvenliğinde 

temel unsurlar, tehlikelerin kaynakları, iş sağlığı kavramı, psikososyal risk etmenleri, ILO 

sözleşmeleri, güvenliği bozan olaylar: Yangın, deprem ve sel konularını içermektedir.  

▪ UB 309 GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (1+2)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; sorumluluk ve sosyal sorumluluk: kavramsal analiz, etik ve ahlak, sosyal sorumluluğun 

tarihsel gelişimi, kurumsal sosyal sorumluluk, sosyal hizmetler ve insan hakları bağlamında sosyal 

sorumluluk, uluslararası sosyal sorumluluk, gönüllülük, sosyal sorumluluk projeleri, proje nasıl 

hazırlanır? konularını içermektedir.   

▪ UB 311 YARATICI DRAMA VE DOĞAÇLAMA (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; drama temel kavramlar, yaratıcılık, dramatizasyon, doğaçlama, rol oynama, kendini ifade 

edebilme, empati kurabilme, oyun oynama konularını içermektedir.  

 



▪ UB 313 AKADEMİK TÜRKÇE (2+0)2  (AKTS: 3) 

Derste üniversitelerin Türkçe programlarında öğrenimine başlayan uluslararası öğrenciler için Türkçe 

hazırlık sınıfında aldıkları Türkçe eğitimin onların özellikle sosyal alanlardaki programlarda başarı 

düzeylerini yüksek tutabilmek için yeterli olmadığından, eğitimleri sırasında Türkçe bilgi düzeylerini 

geliştirmeye yönelik bilgiler verilecektir. 

▪ UB 317 KAMU YÖNETİMİ (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; temel kavramlar, yönetim ilkeleri, kamu yönetimi biliminin gelişimi, bürokrasi, kamu 

yönetiminin yapısı, kamu politikası, insan kaynakları yönetimi, kamu yönetiminin denetlenmesi 

konularını içermektedir.  

▪ UB 319 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; KKP sistemleri, KKP sistemlerinin planlaması, tasarımı ve uygulama süreçleri, Yeniden 

yapılanmanın gerekçeleri, üretim ve malzeme yönetimi ve insan kaynakları gibi temel KKP modülleri, 

tedarik zinciri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi ve ileri planlama, tahmin ve tedarik süreçleri ile 

entegrasyonu, KKP için gelecekteki yönler gibi konuları içermektedir.  

GENEL SEÇMELİ-II 

▪ UB 302 FİNANSAL OKURYAZARLIK (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; finansal okuryazarlık, kişisel finansal planlama, yatırım kararları ve yatırım planı, yatırım 

aracı seçimi ve yatırım portföyü, yatırımlarda risk yönetimi, yatırımcı ilişkileri, sermaye piyasası 

kurumlarına bakış, menkul kıymet ve borsa terminolojisi, yatırım araçları, pay alım satım yöntemi 

konularını içermektedir.  

▪ UB 304 MEDYA VE İLETİŞİM (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; iletişim süreci, iletişim türleri, iletişim modelleri, iletişim kuramları, medya kavramı ve 

toplum, medya ve kamuoyu, medya, siyaset, propaganda, Türkiye’de medya konularını içermektedir. 

▪ UB 306 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; konuşma kavramı: iletişim-dil-düşünce, ve konuşma ilişkisi, iletişimde sözlü ve yazılı 

anlatımın yeri, konuşmanın temel öğeleri konularını içermektedir.  

▪ UB 308 MESLEK ETİĞİ (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek 

etiğini incelemek, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları, sosyal 

sorumluluk kavramı konularını içermektedir.  

 



▪ UB 310 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI (2+0)2  (AKTS: 3) 

Bu ders; protokolün tanımı ve tarihsel gelişimi, sosyal davranış protokolünü uygulamak, kurum ve 

kuruluşlarda protokolü uygulamak, kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, kurumsal 

etkinliklerde protokolü uygulamak, kişisel bakımını yapmak, kişisel bakımını yapmak, kıyafet ve 

aksesuar seçmek konularını içermektedir. 

▪ UB 312 İLK YARDIM (2+0)+2  (AKTS:3) 

Ders kapsamında öğrencilere kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı 

taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve 

donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım konuları 

anlatılacaktır.  

▪ UB 314 SİYASET BİLİMİ (2+0)+2  (AKTS:3) 

Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak; iktidar, 

meşruiyet, otorite, devlet ve demokrasi kavramlarını analiz etmek; kavram ve kuramları somut siyasal 

kurum ve süreçlere uygulamaktır. Dersin içeriği, siyaset bilimi ve pozitivizm, siyaset bilimin tanımı, 

diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi, iktidar, meşruiyet, egemenlik, devlet, demokrasi, siyasal hayata 

katılım, katılım biçimleri ve siyasal davranış, siyasal partiler, bürokrasi, baskı grupları-kamuoyu, 

seçim ve seçim teknikleridir.  

▪ UB 316 FOTOĞRAFÇILIK (2+0)+2  (AKTS:3) 

Bu derste kapsamında öğrenciler, fotoğrafçılık hakkında genel bir bilgi sahibi olabilecek, fotoğraf 

çekimi ve baskı işlemlerinin pratiğini öğrenebilecektir. Fotoğrafçılıkta kullanılan filtreler, gereçler ve 

sistemler hakkında bilgi verilecektir. 

▪ UB 318 SÜRDÜREBİLİRLİK (2+0)+2  (AKTS:3)  

Bu dersin kapsamında dünyada yükselen bir trend haline gelen sürdürülebilir kalkınma olgusunu 

tanıtmak ve farkındalığı artırmak amaçlanmaktadır. 

▪ UB 320 PROBLEM ÇÖZME VE KARAR VERME (2+0)+2  (AKTS:3)  

Bu dersin kapsamında lineer/nonlineer programlama, gol programlama, ulaşım, proje yönetimi, nicel 

karar verme gibi çeşitli matematik modelleme ve nicel analiz yöntemlerinin tanımlanma ve çözüm 

yöntemlerinin öğretilmesi konuları işlenecektir. 

▪ UB 322 PROJE YÖNETİMİ (2+0)+2  (AKTS:3)  

Bu dersin kapsamında proje yönetimi ve proje başarısına etki eden anahtar yönetim konuları; proje 

yönetimi fonksiyonları, zaman yönetimi, maliyet analizi ve proje yönetimine bağlı lineer programlama 

ve optimizasyon konuları işlenecektir. 


