
FİNANS VE BANKACILIK ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS İÇERİKLERİ 

 

▪ LE 509 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ  

Bu ders; bilimsel araştırmalarda dikkat edilecek ana unsurlar, ulusal ve uluslararası literatür bilgiye 

ulaşma yöntemleri ve bilimsel bir makale yazarken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi vermeyi 

içermektedir. 

▪ LE 601 GELİŞİM VE ÖĞRENME  

Bu derste lisansüstü öğrencilerinde gelişim ve öğrenme psikolojisine ilişkin bir anlayış geliştirmek ve 

bu genel çerçeve ile eğitim faaliyetlerini yürütmelerine katkıda bulunmak üzerine çalışmalar 

yapılacaktır. 

▪ LE 602 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME  

Bu ders; temel program geliştirme kavramlarını ve süreçlerini tanıtmak; ders programı yıllık ünite ve 

günlük ders planları arasındaki ilişkiyi açıklamak, öğretim strateji yöntem ve tekniklerini tanıtmak, 

planların hazırlanmasında öğretim yöntem ve materyallerinin nasıl kullanılacağını göstermek, 

öğrencinin başarısının ölçülmesinde kullanılan araçların özelliklerini nasıl geliştirildiklerini ve nasıl 

kullanıldığını göstermek gibi konuları kapsamaktadır. 

▪ BF 500 YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI 

Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. 

Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar 

gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar. 

▪ BF 501 YÜKSEK LİSANS SEMİNER 

Bu ders; araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme 

ve uygulama yapma, akademik araştırma yapma ve tez yazma sürecine hazırlık konularını içermektedir.  

▪ BF 600 DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 

Tez çalışması, önceden belirlenmiş bir konuya yönelik olup bir akademik danışman tarafından yönetilir. 

Danışmanlar, öğrencilere, ilgili literatüre nasıl ulaşılacağına ve uğraşılan konunun etik kurallar 

gözetilerek araştırılmasına yönelik destek sağlar. 

▪ BF 601 DOKTORA SEMİNER 

Bu ders; araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme 

ve uygulama yapma, akademik araştırma yapma ve tez yazma sürecine hazırlık konularını içermektedir.  



▪ BF 602 DOKTORA YETERLİK 

Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar 

ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. 

▪ BF 603 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ 

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve 

çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde savunur. 

▪ BF 801 UZMANLIK ALAN 

Bu ders; danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma 

konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip 

edilmesi konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 802 UZMANLIK ALAN 

Bu ders; danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının 

ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi, mevcut bilimsel yayınların takip edilmesi 

konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 502 BANKA VE FİNANSAL KURUMLAR 

Bu ders; finansal piyasalar ve Türk bankacılık sistemi temel büyüklükler, mali kesim - para piyasası - 

sermaye piyasası, ticari bankalar kalkınma yatırım bankaları, diğer finansal kurumlar, sermaye piyasası 

kurumları, merkez bankası ve para politikası, BASE, krizler, Türk bankacılık sistemi konularını 

içermektedir.  

▪ BF 503 BANKACILIK İŞLEMLERİ VE TEKNİKLERİ  

Bu ders; banka ve bankacılık, mevduatlar, havale ve kiralık kasalar, çek ve senet işlemleri, temel kredi 

bilgisi, kredi kartları, elektronik bankacılık hizmetleri, yabancı para işlemleri, uluslararası bankacılık 

konularını içermektedir.  

▪ BF 504 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI  

Bu ders; bankacı kurumunun değerlendirilmesi, bankacılık teorisi, bankacılık politikası, kredi politikası, 

bankacılıkta risk yönetimi, Basel 1, Basel II, Basel III, banka denetimi, banka yönetimi, merkez 

bankacılığı, ticari bankacılık, yatırım bankacılığı, uluslararası bankacılık; konularını içermektedir.  

▪ BF 505 BANKALARDA BAĞIMSIZ DENETİM UYGULAMALARI 

Bu ders; Denetimin önemi, standartları, bankalarda denetim denetimin planlanması, varlık ve borç 

hesaplarının denetimi konularını içermektedir.  



▪ BF 506 BANKALARDA FİNANSAL YÖNETİM  

Bu ders; Bankacılık sistemine giriş, Bankacılığın işleyişi, bankacılığın tarihçesi ve güncel gelişimi, 

banka bilançosu ve gelir tablosu, bankacılıkta analiz teknikleri, Bankaların riskleri, CAMELS analizi, 

Banka risklerinin giderilmesi, Basel risk yönetim teknikleri ve bankacılıkta risk simülasyonları 

konularını içermektedir. 

▪ BF 507 BANKALARDA İÇ DENETİM  

Bu ders; iç denetim ile ilgili kavramlar, uluslararası mesleki uygulama çerçevesi, etik ilkeler, iç 

denetimin unsurları, iç denetim türleri, iç denetimde kanıt toplama teknikleri, uluslararası iç denetim 

standartları, iç denetim süreci, denetimin planlanması, denetim görevleri, denetim sonuçlarının 

raporlanması ve çalışma kâğıtları, kalite güvence ve geliştirme programı konularını içermektedir.  

▪ BF 508 BANKALARDA KREDİ VE RİSK YÖNETİMİ 

Bu ders; risk, riskin türleri, finansal kurumlar vasıtasıyla risk yönetimi, finansal kurumların yapısı ve 

regülasyonu, finansal piyasalarda işlem, hedge ve yatırım fonları, kredi krizi ve ekonomik sermaye 

konularını içermektedir.  

▪ BF 509 TÜREV ARAÇLAR 

Bu ders; finansal riskler ve finansal türevler hakkında temel kavram, yöntem ve yaklaşımlar, “forwards”, 

“futures”, opsiyonlar, “swaps” ve bunlarla ilgili diğer türev araçlar, türev piyasalarının işleyişleri, 

türevlerle ilgili kontratlar, risk azaltma-hedging stratejileri, arbitraj stratejileri, çeşitlendirme stratejileri, 

finansal türevlerin değeri ve fiyatlandırmaları konularını içermektedir.  

▪ BF 511 PARA BANKA TEORİ VE POLİTİKASI  

Bu ders; para kavramı: tanımı fonksiyonları ve özellikleri, para miktarı tanımları, parasal kesimin 

finansal sistem içindeki konumu, para rejimleri ve temel ilkeler, para talebi teorisi, para arzı teorisi, faiz 

teorisi, ödemeler dengesi ve para miktarı, para politikası, makroekonomik genel denge ve para 

konularını içermektedir.  

▪ BF 512 PARASAL İKTİSAT 

Bu ders; parasal ekonomi ve para teorisine giriş, tek dönemli modelde tüketici davranışları, firma 

davranışı, parasal ekonomide kısa ve uzun dönem ilişkiler, dinamik çapraz korelasyon analizi ve 

uygulaması paranın çıktı üzerine etkileri, dinamik çapraz korelasyon analizi ve uygulaması paranın çıktı 

üzerine etkileri, para politikası araçları, parasal aktarım mekanizması, faiz koridoru para talebi 

fonksiyonu ve gelişmeler, para, fiyatlar ve çıktı üzerine ampirik bulgular, ekonomide uzun dönem 

ilişkiler, fayda fonksiyonu içinde para, dinamik stokastik genel denge modeli konularını içermektedir.  

▪ BF 513 ULUSLARARASI FİNANS TEORİSİ VE POLİTİKASI  



Bu ders; Bu ders uluslararası finansta yer alan; uluslararası para sistemi, ödemeler bilançosu, döviz 

piyasaları, futures ve opsiyon işlemleri, uluslararası bankacılık gibi temel konuları incelemektedir. Bu 

derste ayrıca uluslararası portföy yatırımları, uluslararası finansal yönetim ve dış ticaret finansman 

yöntemleri gibi konulara da yer verilmektedir. 

▪ BF 514 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE UYGULAMALARI 

Bu ders; Finansal tabloların; tanımı, önemi, düzenlenme amaçları, sınıflandırılması, sahip olması 

gereken özellikler, bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin analiz açısından incelenmesi, finansal analizin 

tanımı ve önemi, finansal analiz çeşitleri, finansal analiz yöntemleri, ek mali tablolar, enflasyon 

ortamında mali analiz ve örnek uygulamaları içermektedir. 

▪ BF 515 İŞLETME FİNANSI  

Bu ders; işletmenin finansal amaçlarını, finans yönetiminin kapsamını, finansal analiz, finansal 

planlama, dönen ve duran varlıkların yönetimi, yatırım kararları, finansman karaları, temettü politikası 

ve firma değeri ve bu konuların örnek uygulamalarını içermektedir. 

▪ BF 516 YATIRIM VE YAPILABİLİRLİK ETÜTLERİ 

Bu ders; yatırım projelerinin kavramsal temelleri, yatırım kararlarını etkileyen faktörler, yatırım 

projelerinin hazırlanmasında yapılacak çalışma ve değerlendirmeler, ön yapılabilirlik çalışması (ön 

fizibilite etüdü), yapılabilirlik çalışması (fizibilite etüdü), pazar analizi, teknik analiz, finansal analiz, 

ticari karlılık analizi, finansal tabloların oluşturulması ve finansal değerlendirme, risk belirleme ve 

ölçme yöntemleri konularını içermektedir.  

▪ BF 517 FİNANS VE BANKACILIKTA DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

Dersi alan öğrenciler dijitalleşme, finansal yenilik ve finansal teknoloji kavramlarını ve tarihçesini, 

finansal yeniliklerin ortaya çıkış ve gelişim yollarını, finansal teknolojilerin bankacılık uygulamaları 

üzerindeki etkilerini, makine öğreniminin ve finansal teknolojilerin finansal işlemlerde kullanım 

alanlarını, elektronik ve kripto para kavramlarını,  geleneksel ve robotik finansal danışman kavramlarını, 

finansal teknolojilerin kredilendirme ve kitlesel fonlama üzerindeki etkilerini öğrenmiş olacaklardır. 

▪ BF 518 FİNANS TEORİSİ 

Bu ders kapsamında öğrencilerin finans teorisinin geçmiş ve bugünü hakkında bilgi sahibi olmaları 

amaçlanmaktadır. Bugün modern finans kavramının temellerini oluşturan beş önemli finans teorisinden 

bahsedilmektedir. Bunlar, fayda teorisi, koşul tercihleri teorisi, ortalama-varyans teorisi, sermaye 

varlıkları fiyatlama ve arbitraj fiyatlama modeli ve Modigliani-Miller teorileridir. Bu ders ile 

öğrencilerin finans alanında teorik ve ampirik kapsamdaki bilgi düzeylerinin artırılması ve gelecek 

çalışmalar için öğrencilerin kendilerine zemin oluşturacak çalışmaları yürütmeleri beklenmektedir. Bu 



ders ile öğrencilerin aynı zamanda akademik yazını takip edebilmesi ve finans alanında uygulamalı 

çalışmalar yürütebilmeyi öğrenmeleri amaçlanmaktadır. 

▪ BF 520 BANKALARDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Bu ders; örgütsel öğrenme ve insan kaynakları geliştirme alanındaki kuramsal gelişmeler; etkin insan 

kaynağı belirleme, çözümleme ve geliştirme; finansal kurumlar için insan kaynağı geliştirmek amaçlı 

eğitim programları tasarlama; örgütsel perspektifte eğitsel program hazırlama için politikalar ve süreçler 

geliştirme; gereksinim analizi, eğitsel hedeflerin tespiti, içerik belirleme ve düzenleme; öğretim ve 

değerlendirme stratejileri oluşturma yöntemleri konularını içermektedir.  

▪ BF 521 BANKALARDA MÜŞTERİ DENEYİMİ YÖNETİMİ 

Bu ders; müşteri deneyiminin önemi, müşteri deneyimi kapsamı, iyi bir müşteri deneyimi için iş 

dönüşümü, empatinin önemi, marka kavramı, dijital müşteri deneyimi, müşteri odaklı bir kültür 

oluşturma, müşteri deneyim yolculuğu oluşturma ve ölçme konularını içermektedir.  

▪ BF 523 DEĞERE DAYALI YÖNETİM 

Bu ders; Değer ve değer türleri, değerlemenin kullanım alanları, değer yaratan unsurlar, indirgenmiş 

nakit akımları ile firma değerlemesi, zarar eden firmaların değerlemesi, halka açık olmayan firmaların 

değerlemesi, yeni kurulan firmaların değerlemesi, franchising firmalarının değerlemesi konularını 

içermektedir. 

▪ BF 524 DEĞERLEME VE FİNANSAL TABLOLAR  

Bu ders; değer, değerleme, ölçü, değerleme ölçüsü, TMS ve TFRS’lerde yer alan değerleme ölçüleri, 

karşılaştırmalı olarak maliyet ve gerçeğe uygun değer ölçüsü, her bir varlık veya varlık grubunun VUK 

ve TMS/TFRS’ye göre değerlemesinde kullanılan değerleme ölçüleri konularını içermektedir. 

▪ BF 525 DIŞ TİCARET UYGULAMALARI VE FİNANSMANI  

Bu ders; nakit ve gayri nakdi kredi çeşitleri, uygulamaya yönelik kullanım amaçları, İthalatın finansmanı 

amacıyla yurtdışındaki İhracat Kredi veya İhracat Kredi Garanti Kuruluşlarından (HERMES, COFACE, 

ERG, KFW VS) sağlanan alıcı kredileri, Teminat Mektupları, Harici Garantiler, Kontrgarantiler ve 

Banka Avali işlemlerinin uygulamaya yönelik kullanılma amaçları, Leasing, Faktöring Uygulamaları, 

ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan Sevk Öncesi ve Sevk Sonrası İhracat Kredileri. Eximbank’ın 

İhracatçılara Sağladığı Destek Unsurları ve Uygulamaları konularını kapsamaktadır.  

▪ BF 526 FİNANSTA KANTİTATİF YÖNTEMLER  

Bu ders; ekonomi ve finans alanında yaygın olarak kullanılan kantitatif yöntemler, optimizasyon, ağ 

modelleri, karar teorisi ve veri zarflama analizi, en küçük kareler yöntemi, çoklu regresyon yöntemi, 



zaman serisi analizleri, panel veri analizi, olay çalışması yöntemi, teoriler ve uygulamalarda kullanılacak 

teknikler konularını içermektedir.  

▪ BF 527 EKONOMİDE GÜNCEL KONULAR  

Türkiye ekonomisinde kobiler, Türkiye’de işsizlik ve cari açık sorunu, Türkiye’de kayıt dışı ekonominin 

boyutları, Türk vergi sistemi, vergi cennetleri, kamu ekonomisi, mali denetim, Avrupa Birliği mali 

yardımları, maliye politikaları, finansal kriz olgusu, güncel ekonomik gelişmeler ve makalelerin 

incelenmesi konularını içermektedir.  

▪ BF 528 FİNANSAL PİYASALARDA RİSK ÖLÇÜMÜ VE DERECELENDİRME 

Bu ders; finansal piyasa riskinin çeşitli bileşenleri, risk ölçüm yöntemleri, risk yönetimi, finansal türev 

kullanımı, finansal riskten korunma kavram ve teknikleri, vaka analizleri konularını içermektedir.  

▪ BF 531 FİNANSTA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR  

Bu ders; finans dünyasında ortaya çıkan yeni yaklaşımların, uygulamaların ve finansal araçların 

değerlendirilmesini, bunların başta finans sektörü olmak üzere diğer sektörler üzerindeki muhtemel 

etkilerini ve sonraki süreçte ortaya çıkabilecek gelişmelerin değerlendirilmesi içermektedir. 

▪ BF 532 GAYRİMENKUL DEĞERLEME 

Bu ders; değerleme çalışmalarının ne tür varlıklar için yapıldığı, değerleme süreci, değerleme 

teknikleri, satışların karşılaştırılması, maliyet yaklaşımı, gelir kapitalizasyonu, artık değer teknikleri, 

en etkin ve verimli kullanım analizi, uluslararası değerleme standartları, raporlama konularını 

içermektedir.  

▪ BF 533 İLERİ FİNANSAL EKONOMİ  

Bu ders; finansal yapının işleyişi, finansal piyasalar ve kurumlar, finansal piyasalardaki gelişmeler ve 

etkileri, kantitatif teknikler ve açıklayıcı bilgiler, teorik çerçeve ile bağlantı kurulabilmesi için piyasadan 

örnekler, girişim fırsatları konularını içermektedir.  

▪ BF 537 KATILIM BANKACILIĞI  

Bu ders; İslami finans ve bankacılığın temelleri, İslam ekonomisi ve İslam ekonomi düşüncesi, İslami 

finans ve bankacılığın yapısı, katılım bankacılığının tarihi ve gelişimi, katılım bankacılığında temel 

ilkeler, katılım bankacılığında kullanılan fon toplama ve fon kullandırma yöntemleri ve ürünleri 

konularını içermektedir. 

▪ BF 538 İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİ 



Bu ders; işletme sermayesi kavramı, işletme sermayesi unsurları, işletme sermayesinin finansal 

yönetimdeki yeri, işletme sermayesi unsurlarının işletmeler için önemini, her bir işletme sermayesi 

unsurunun ve kısa vadeli kaynakların yönetimi konularını içermektedir.  

▪ BF 539 SERMAYE HAREKETLERİ VE FİNANSAL KRİZLER 

Bu ders; küreselleşme süreci, sermaye akımları temel belirleyiciler ve teori, liberalizasyon teorisine 

karşı, finansal baskılar, sermaye akımları ve yakınsama hipotezi, sıcak para ve akımları, sermaye 

piyasası ve araçları, sermaye akımları liberalizasyonu, döviz kuru politikaları ve sermaye akımları, 

finansal serbestleşme vaka çalışması, finansal serbestleşme vaka çalışması, finansal serbestleşme vaka 

çalışması, Türkiye’de finansal serbestleşme, finansal serbestleşme ve krizler, krizler ve sermaye 

akımları, uluslararası sermaye akımları ve krizler konularını içermektedir.  

▪ BF 541 PARA VE SERMAYE PİYASALARI ANALİZİ 

Bu ders; Para piyasaları, sermaye piyasaları, araçlar, kurumlar, işlemler, menkul kıymet borsaları, 

İMKB, endeksler, repo, bono ve tahvil analizi, hisse senedi analizi, temel analiz, teknik analiz, piyasa 

etkinliği analizi, konularını içermektedir.  

▪ BF 542 PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ 

Bu ders; pazarlama, kişisel satış, satış çeşitleri, müşteri ve davranış çeşitleri, satış temsilcisinin 

özellikleri ve eğitimi, kişisel satış faaliyetlerinde iletişim ve beden dili, kişisel satış süreci, müşteri 

itirazları ve karşılama teknikleri konularını içermektedir.  

▪ BF 543 PORTFÖY YÖNETİMİ  

Bu ders; portföy yönetiminde kullanılan temel kavramlar, yatırım araçları, risk ve getiri hesaplamaları, 

geleneksel portföy yönetimi, modern portföy yönetimi, endeks modelleri, portföy oluşturmada temel ve 

teknik analiz kullanılması, portföy yönetim stratejileri, portföy performansının ölçülmesi konularını 

içermektedir.  

▪ BF 544 STRATEJİK YÖNETİM  

Bu ders; Stratejik yönetim kavramı ve özellikleri, stratejik yönetim süreci, stratejik planlama ve amaçlar 

sistemi, strateji seçiminde portföy analizleri, işletme stratejilerine genel bir bakış, işletme tepe yönetimi 

düzeyinde geliştirilen stratejiler, geliştirilen stratejinin yürütülmesi, strateji ve örgüt yapısı, örgüt 

kültürü, liderlik ve strateji, stratejinin değerlendirilmesi ve kontrolü, örnek olay incelemesi konularını 

içermektedir.  

▪ BF 545 UYGULAMALI MİKROEKONOMİ 



Bu ders; piyasa kavramı, kısıtlı optimizasyon, denge kavramlarının incelenmesi, tüketici teorisi, maliyet, 

piyasa tiplerine ayrıntılı bakış, oyun teorisi ve güncel mikro ekonomik konuları içermektedir.  

▪ BF 546 VERİ ANALİTİĞİ 

Bu ders; uygulamalı istatistik, veri yönetimi, büyük veri, makine öğrenmesi, veri madenciliği, 

modelleme ve optimizasyon, sosyal ağ analizi, veri görselleştirme konularını içermektedir. 

▪ BF 548 YENİLİK YÖNETİMİ  

Bu ders; temel kavramlar, yenilik çeşitleri ve yeniliğin yayılması, yeniliğin teorik altyapısı, modern 

anlayış ve uygulamaları, yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü, işletmelerde yeniliği belirleyen 

faktörler ve uygulamalar, yenilik kaynakları ve stratejileri, yeniliklerin korunması ve yasal çerçeve, 

ulusal yenilik sistemi konularını içermektedir.  

▪ BF 549 FİNANSTA İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME  

Bu ders; temel kavramlar, yenilik çeşitleri ve yeniliğin yayılması, yeniliğin teorik altyapısı, modern 

anlayış ve uygulamaları, yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü, işletmelerde yeniliği belirleyen 

faktörler ve uygulamalar, yenilik kaynakları ve stratejileri, yeniliklerin korunması ve yasal çerçeve, 

ulusal yenilik sistemi konularını içermektedir.  

▪ BF 550 KARMAŞIK AĞLAR VE FİNANSA UYGULAMALARI  

Bu ders; yerleşik yöntemler ve yapılandırılmış karmaşık sistemleri modelleme ve analiz etmenin en yeni 

tekniklerini kullanarak karmaşık ağ teorisine bir giriş sağlar. Kurs sırasında, karmaşık ağların genel 

özelliklerini ve ölçütlerini, temel ağ modellerini (ER ağları, SW ağları, BA ağları), yapısal faz 

geçişlerini, düğüm ve bağlantı merkezilik önlemlerini, ağ modülerliğini ve topluluk algılama 

yöntemlerini, zamansal, çoklu ve uzamsal ağlar ve ağ inşası pratik analizi, bankalar arası ağlar, çok 

katmanlı ekonomik etkileşimler, sistemik risk değerlendirmesi ve tahmini, stres testi, ağ araçlarıyla 

finansal veri analizi ve işbirliğine dayalı kredi sistemleri konularını içermektedir.  

▪ BF 551 DAVRANIŞSAL FİNANS  

Bu ders kapsamında öğrencilere finansın disiplinler arası  araştırma alanlarından birisi olan davranışsal 

finans ve kuramları hakkında bilgi aktarılması amaçlanmaktadır. Finans ve psikolojinin ortak  çalışma 

alanı olan davranışsal finans, geleneksel finans yaklaşımlarının aksine yatırımcı davranışlarının 

rasyonellikten uzak, bilişsel algı  sapmaları ve hevristikler içerdiğini ileri sürmektedir. Buna göre 

bireylerin karar verme süreçleri aşırı güven, mental muhasbe, çerçeveleme, sosyal etkileşim, sürü 

davranışı ve aşırı hırs gibi psikolojik faktörlerden etkilenmektedir. İlk olarak 1974 yılında Daniel 

Kahneman ve Amos Tversky tarafından temelleri atılan davranışsal finans kuramının bireylerin finansal 

karar süreçlerini ve yatırımcı davranışlarını açıklamada önemli bir başarı gösterdiği görülmektedir. 

Nitekim, Daniel Kahneman bu alandaki çalışmaları ile 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü alarak 



teorisinin başarısını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gelecekte yatırım danışmanlığı mesleğini 

yürütmek isteyen ya da portföy yönetimi konusunda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerin Kahneman ve 

Tversky tarafından ortaya konan ve finansal davranışları açıklamada önemli başarı gösteren bu kuramlar 

hakkında bilgi sahibi olmalarının mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmaları açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir.   

▪ BF 552 DİJİTAL PAZARLAMA  

Bu ders ile öğrencilerin küreselleşe ve teknolojik gelişmelerle birlikte önemi artan dijital pazarlama 

kavramı hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, öğrencilerin, 

dijital platformlara ve dijital pazarlama süreç yönetimine hâkim olabilmelerini sağlayacak markalaşma, 

interaktif bir site oluşumu, sosyal medya ve mobil pazarlamanın dinamikleri ve alandaki eğilimler gibi 

farklı konular incelenmektedir. 

▪ BF 553 FİNANSAL TEKNOLOJİ  

Bu ders ile öğrencilerin disiplinler arası konuları takip etme, anlama ve yorumlama becerilerinin 

artırılması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında öğrencilere finans ve teknoloji bilimlerini bir araya 

getiren uygulamalar hakkında bilgi verilerek finansal teknolojileri takip edebilme ve geliştirme 

yeteneklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerden finansal teknolojiler 

ile ilgili bir yenilik önerisinde bulunarak bu önerilerini ders ortamında geliştirmeleri istenmektedir. 

       


