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DERS KODU DERS ADI İÇERİK    BİLİM T+U+KR AKTS 

      DALI   
      

 Finans Matematiği Faiz oranları  ve varlık getirileri; veri ve tanımlayıcı istatistikler; finansal FİNANS 3+0+3 6 
 

matematik; olasılık dağılımları ve finansal uygulamalar, istatistiki çıkarım; 
   

343046100000502 ve Sayısal 
   

regresyon analizi; zaman serileri; matermatiksel programlama; portföy 
   

 

Yöntemler 
   

 optimizasyonu.       
        

      

  Bu dersin amacı iktisadi analizlerin finansal alanda kullanımını öğretmektir. FİNANS 3+0+3 6 
  Ders içeriğini oluşturan temel konular çok değişkenli doğrusal ve doğrusal    

343000000000503 Finansal Analiz olmayan modeler, model belirleme problemi, çoklu bağlantı problemi,    

  otokorelasyon, gecikmeli modeller, çoklu denklem modelleri ve uygulama    

  metodları ve iktisadi model uygulamalarıdır.    
      

  Türk finansal sistemi ( finansal aracılar, finansal pazarlar ve ürünler), FİNANS 3+0+3 6 
  bankaların finansal sistem içindeki yeri, türlerine ve fonksiyonlarına göre    

  bankacılık, bankaların organizasyon yapısı; temel bankacılık işlemleri: cari    

  işlemler, mevduat, kambiyo, krediler vs. mevduat sahiplerinin ve kredi    

  Müşterilerinin amaçları ve bankaların bu iki gruba sağladığı hizmetler,    

  ticaret bankaları ve kredilendirme ortamı, kredi müşterileri, kredi türleri,    

  türk ticaret bankaları tarafından verilen krediler, kredilendirme süreci,    

 
Finansal Kurumlar 

scoring sistemleri ve oluşturulması, bankacılık sistemini düzenleyen yasal    
 

çerçeve ve kurumlar, bankaların finansal tabloları ve banka finansal 
   

343000000000504 ve Ticaret 
   

tablolarının analizi, türk bankacılık sistemi: tarihi, gelişimi ve öngörüler, 
   

 

Bankacılığı 
   

 bankalarda aktif-pasif yönetimi: amaçlar ve uygulama,  bankalarda risk    
     

  alanları: faiz oranı riski, kredi riski, piyasa riski, likidite riski, operasyonel    

  risk, bankalarda risk-esaslı yönetim, Uluslararası Ödemeler Bankası, Basel    

  Bankacılık Denetim Komitesi, Sermaye Yeterliliği kavramı ve Sermaye    

  
Yeterliliği’ nin ölçülmesi, 
BASEL I BASEL II, BASEL II yeni sermaye uzlaşısı ve    

  uygulamaları, sermaye yeterliliği: kredi riski, piyasa riski ve operasyonel    

  risk, yasal denetim ve şeffaflık, piyasa disiplini, BASEL II, III ve Türk Bankacılık    

  sistemi.       
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  Finansal varlıklar ve piyasalar, para ve sermaye piyasası araçları, sermaye FİNANS 3+0+3 6 
  piyasasının  getirdiği  yenilikler  ve  faaliyetleri,  menkul  yatırımlarında    

  beklenen getiri ve risk, sermaye artırımı ve hisse senetlerine etkileri,    

343000000000505 Finansal Piyasalar çoklu büyüme oranı varsayımı, risk türleri ve ölçülmesi, fiyat-kazanç    

  oranı yaklaşımı,  piyasa değeri-defter değeri  yaklaşımı,  teknik  analiz    

  göstergeleri,  riskin  ölçülmesi  ve  teknik  analizle  ilgili  uygulamadan    

  örnekler.    
      

  Finansal sistem ve finansal piyasalara genel bakış, finansal analize giriş, FİNANS 3+0+3 6 
  finansal analizin işlevi, finansal analize temel olacak ekonomi ve sektör    

  analizleri, temel finansal tabloların (bilanço, gelir tablosu ) gözden    

  geçirilmesi, bilanço ve gelir tablosunun yapısal açıdan analiz edilmesi,    

  mali  tablolara  ilişkin  altın  kurallar,  finansal  analiz  yöntemleri:    

 
Finansal Tablolar 

karşılaştırmalı analiz, yüzde analizi, trend analizi, oran analizi: likidite    
343000000000506 oranları, faaliyet oranları, finansal yapı ile ilgili oranlar, karlılık oranları /    

 Analizi fon kavramı, fon akım tablosunun düzenlenmesi ve yorumu, fonların    
     

  akışı analizi, nakit akım tablosunun düzenlenmesi ve yorumu, nakit akım    

  (tablosu) analizi, enflasyonun finansal analize etkisi, vergi politikalarının    

  finansal  analize  etkisi,  finansal  başarısızlığın  öngörülmesi,  analiz    

  sonuçlarının   raporlanması, finansal analiz uygulamaları-örnek    

  işletmelerin analizi.    
      

 İşletme Finansal yönetime giriş ve kavramsal açıklamalar; finansal analiz; fon FİNANS 3+0+3 6 

343000000000508 akım analizi; nakit bütçesi; finansal planlama ve finansal tahminler; 
   

Finansmanı    
  işletme sermayesi yönetimi.    

      

  Stratejik finansal planlama ve bütçeleme, belirsizlik koşullarında sermaye FİNANS 3+0+3 6 
  bütçelemesi ve maliyeti, kar payı politikaları, nakit bütçelemesi ve nakit    

343000000000514 Kurumsal Finans döngüsü, borçla finansmanın sermaye bütçelemesi, aktif-pasif yönetimi ve    
  finansal etkileri, kredi standartları ve standart değişikliklerinin etkileri,    

  alacaklara yapılan yatırımların karlılık etkilerinin ölçülmesi, stok yönetimi ve    

  stok yönetim politikaları, kaldıraç türleri ve kaldıraç etkisinin ölçülmesi,    
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  sermayenin ağırlıklı ortalama maliyetinin hesaplanması.    

      

    Finansal pazarlar ve araçlar; menkul değer ihraçları ve borsalar, yasal FİNANS 3+0+3 6 
  düzenlemeler; risk ve verim analizi; hisse senedi değerleme; ekonomi ve    

343000000000509 Menkul Değer endüstri analizi; firma analizi; teknik analiz; tahvil değerleme ve tahvil    
 Yönetimi portföyü yönetimi; opsiyonlar ve opsiyon değerleme; vadeli işlemler;    

  portföy riski ve getirisi; portföy teorisi; sermaye piyasası kuramı; portföy    

  performansının ölçülmesi.    
      

  Risk kavramı, risk kaynakları, riskin değerlendirilmesi, olasılık dağılımları, FİNANS 3+0+3 6 
345000000000529 Risk Yönetimi fiyatlandırma, risk kontrolü, finansal risk konuları bu ders kapsamında    

  incelenmektedir.    
      

  Risk ve finansal piyasalarda risk türleri, türev ürün kavramı, türev ürün FİNANS 3+0+3 6 
  piyasaları, dünya’da ve  türkiye’de türev ürünler, korunma hedging)    

  kavramı, forward işlemleri, dolaylı ve doğrudan forward, vadeli faiz    

343000000000518 Türev Ürünler anlaşmaları, arbitraj ve arbitrajın finansla piyasalara etkileri, opsiyon    
  piyasaları ve opsiyon türleri, opsiyon stratejileri, futures piyasaları ve    

  futures piyasası ürünleri ile korunma, swap işlemleri ve türleri, ekzotik,    

  sentetik ve melez türevler.    
      

  Uluslararası para sistemi, ödemeler dengesi, döviz piyasası, uluslararası FİNANS 3+0+3 6 

343000000000511 Uluslararası Finans 
sermaye piyasaları, uluslararası para piyasaları, faiz ve döviz kredisi    

swapları, uluslararası portföy yatırımları, dış ticaretin finansmanı, dış    
     

  ticaret belgeleri, yabancı sermaye yatırımları, uluslararası bankacılık.    
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  Yatırımlar, yatırım türleri, kurumlar ve bireylerin nasıl ve niçin yatırım FİNANS 3+0+3 6 
  yaptıklarının  vurgulanması,  risk  ve  getirilerin  ölçümlenmesi,  Sermaye    

  Piyasası Kurulu ve piyasa kavramları, sermaye piyasası faaliyetleri, aracı    

343000000000513 Yatırım Analizi ve kurumlar, anonim şirketler ve sermaye yapıları, yatırım ortaklıkları ve    
 Portföy Yönetimi yatırım fonları, sermaye piyasası araçları, hisse senetleri piyasası, vadeli    

  işlemler, risk-getiri ilişkisi, temel analiz, firma analizi, firma değerlemesi,    

  teknik  analiz,  finansal  matematik,  sabit  getirili  enstrümanlar,  yatırım    

  stratejileri, portföy oluşturma ve etkin yönetme teknikleri.    
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