
BANKACILIK VE FİNANS YÜKSEK LİSANS  

DERS İÇERİKLERİ 

 

I. GRUP DERS PAKETİ 

 LE 509 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ  

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

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

içermektedir. 

 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 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.  

II. GRUP DERS PAKETİ 

 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 TEORİ 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 

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 yonetimi, finansal kurumların yapısı ve 

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

konularını içermektedir.  

 BF 509 FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ VE 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 startejileri, çeşitlendirme stratejileri, 

finansal türevlerin değeri ve fiyatlandırmaları konularını içermektedir.  

 



 BF 510 FİNANSAL YAPI KURAMLARI 

Bu ders; sermaye yapısı teorileri, kar payı teorileri ve portföy yönetim teorileri başta olmak üzere finans 

alanında ortaya çıkan teorik yaklaşımların incelenmesini ve ilgili teorilerden yola çıkararak geliştirilen 

finansal modellerin değerlendirilmesi 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 

piaysaları, 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 UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ  

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 UYGULAMALI 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.  

III. GRUP DERS PAKETİ 

 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 522 BANKALARDA PAZARLAMA STRATEJİLERİ  

Bu ders; stratejik pazarlama analizi ve pazarlama planlaması, stratejik pazarlama planının bileşenlerini 

ve yapısı, karmaşık pazarlama kararlarının analizi, pazarlama iletişiminin entegrasyonu, satış 

fonksiyonunda ve satış gücünde radikal değişiklikler, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaretin etkisi ve 

örgütlerde pazarlama rolünün genişlemesi 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, frenchising 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 gayrinakdi 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, Factoring Uygulamaları, 

ihracatın finansmanı amacıyla kullanılan Sevk Öncesi ve Sevk Sonrası İhracat Kredileri. Eximbankın 

İhracatçılara Sağladığı Destek Unsurları ve Uygulamaları konularını kapsamaktadır.  

 BF 526 EKONOMİ VE 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 529 FİNANSAL POLİTİKA VE STRATEJİLER 

Bu ders; işletme finansman politikaları, yatırım stratejileri, sermaye maliyeti ve belirlilik ve belirsizlik 

koşulları altında sermaye bütçelemesi, kısa, orta ve uzun vadeli finansman stratejileri, sermaye yapısı 

ve kar dağıtım politikası konularını ve örnek uygulamaları içermektedir.  

 BF 530 FİNANSAL YÖNETİMDE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR 

Bu ders; finans alanında ortaya çıkan teoriler ışığında örnek işletme verileri kullanılarak uygulama 

yapılmasını içermektedir. Bu kapsamda işletmelerin kuruluş aşamasında ve faaliyet süreci içerisinde 

karşılaşacakları finansal durumların tespit edilmesi ve yönetilmesinde alınması gereken finansal kararlar 

örnek uygulamalar ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 



 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 prosesi ve 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 534 İLERİ FİNANSAL MUHASEBE 

Bu ders; finansal muhasebe, hesap planı, hazır değer işlemleri, menkul kıymet işlemleri, alacak 

işlemleri, stok işlemleri, dönem ayırıcı işlemler, duran varlık işlemleri, yabancı kaynak işlemleri, öz 

kaynak işlemleri, gelir ve gider işlemleri, mali tablolar konularını içermektedir.  

 BF 535 İLERİ MAKRO EKONOMİ 

Bu ders; Statik Keynesian teori. Milli gelir, enflasyon, işsizlik, dış ticaret ve büyüme ile ilgili 

makroekonomik konular ve tartışmalar, yeni makroekonomik analize giriş konularını içermektedir.  

 BF 536 İLERİ MİKRO EKONOMİ 

Bu ders; tüketici teorisi, firma teorisi, kısmi denge, tam rekabet teorisi, monopol, üretim faktörleri 

piyasası, oligopol, genel denge, refah iktisadı, oyun teorisi, piyasa ve müdahale başarısızlıkları 

konularını içermektedir.  

 BF 537 İSLAMİ FİNANS VE KATILIM BANKACILIĞI  

Bu ders; islami 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 KÜRESELLEŞME, SERMAYE HAREKETLERİ VE FİNANSAL KRİZLER 

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

karşı, finansal baskılar, sermaye akımları ve yakısama 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, uluslar 

arası sermaye akımları ve krizler konularını içermektedir.  

 BF 540 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ VE UYGULAMALARI 

Bu ders; makroekonomik değişkenler ve makroekonomik çıktılar arasındaki ilişki, IS-LM eğrilerini, 

toplam talep ve toplam arz eğrilerini, tasarruflar, yatırımlar ve tüketim gibi basit makroekonomik 

konseptler, Klasik ve Keynesyen makro iktisat teorileri, konseptlerini ve rolleri, çeşitli politika 

uygulamalarının makro iktisadi sonuçları, makro iktisadi konu ve sorunlar 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 VE UYGULAMALARI 

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 VE LİDERLİK  

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 MİKRO EKONOMİK ANALİZ 

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 547 YATIRIM PROJELERİ DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  

Bu ders; yatırım kararı, türleri ve boyutları, fizibilite raporu, net nakit akışlarının hesaplanması, yatırım 

projelerinin değerlendirilmesi, karlılık ve geri ödeme süresi yöntemi, maliyet ve kar karşılaştırma 

yöntemi, net bugünkü değer, iç verimlilik oranı ve indirgenmiş geri ödeme süresi yöntemi, karlılık 

indeksi, yenileme yatırımları ve enflasyonun yatırım projelerinde değerlendirilmesi gibi konuları 

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.  


