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BANKACILIK VE SİGORTACILIK LİSANS PROGRAMI 

MÜFREDATI 
 

Kod Ders 
1. Yarıyıl 

ENG 111 English I 
ISLT 101 işletmeye Giriş 
EKO 101 Mikro Ekonomi 
ISLT 181 işletme Matematiği 
TRD 101 Türk Dili I 
ATA 101 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi I 
KYP 001 Kariyer ve Yaşam Programı 

2. Yarıyıl 
ENG 112 English II 
ISLT 102 Yönetim ve Organizasyon 
EKO 102 Makro Ekonomi 
TRD 102 Türk Dili II 
ATA 102 Atatürk ilkeleri ve inkılap Tarihi II 
ISLT 182 Uygulamalı İstatistik 
STJ 001 Staj 

3. Yarıyıl 
FNS 303 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 
MUHD 102 Finansal Muhasebe 
BNKS 203 Temel Bankacılık Hizmetleri 
BNKS 205 Bankacılık Teorisi ve Politikası 
ISLT 238 Borçlar Hukuku 

4. Yarıyıl 
BNKS 204 Temel Sigortacılık Hizmetleri 
BNKS 208 Sigorta İşletmeleri Yönetimi 
BNKS 202 Sigorta Muhasebes 
BNKS 206 Sigortacılık Mevzuatı 
BNKS 210 Bankacılık Hukuku 

5. Yarıyıl 
BNKS 301 Banka Muhasebesi ve Raporlama 
BNKS 308 Reasürans Türleri 
ISLT 220 Girişimcilik 
FNS 301 İşletme Finansı 
  Üniversite Seçmeli  I  

6. Yarıyıl 
ISLT 302 Uluslararası İşletmecilik 
FNS 304 Yatırım ve Portföy Yönetimi 
BNKS 310 Kredi Yönetimi ve Analizi 
FNS 302 Finansal Yönetim 
  Üniversite Seçmeli II 

7. Yarıyıl 
BNKS 409 Banka Operasyonları 
FNS 305 Uluslararası Finans 
BNKS 407 Hasar Uygulamaları 
  Alan Seçmeli I 

  Üniversite Seçmeli III 
8. Yarıyıl 

  Alan Seçmeli  II 
  Alan Seçmeli  III 
  Alan Seçmeli  IV 
  Yüksek Okul Seçmeli 
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Seçmeli Dersler 
BNKS 405 Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi 
BNKS 412 Avrupa Birliğinde Sigortacılık 
FNS 306 Küresel Ekonomide Güncel Konular  
FNS 401 Küresel Bankacılık İşlemleri 
FNS 403 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi 
FNS 404 Davranışsal Finans 
FNS 406 Girişimcilik Finansmanı 
ISLT 290 İleri Excel Uygulamaları 
ISLT 470 Kurumsal Yönetim  
MUHD 303 Denetim  
MUHD 304 İç Denetim 
MUHD 327 Maliyet Yönetimi 
UTIC  402 Dış Ticaret ve Sigorta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BANKACILIK VE SİGORTACILIK LİSANS 
PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 
 
 

ENG111 English I (2-2-0-3-4) 
Derse giriş; zamanlar; isim-fiil, mastar ve sıfat-fiil yapıları; sıfatlar ve zarflar; ilgi ve diğer cümlecikler; 
yardımcı fiiller ve kavramları; pasif yapılar; dolaylı anlatım; koşullu yapılar; koşullu yapıların 
varyasyonları; paragraf geliştirme; taslak yazımı; betimsel paragraf yazımı; eşanlamlıları kullanma; 
kıyaslama ve karşılaştırma yapmak için geçişler; öbek eylemler.                        
 
ENG112 English II (2-2-0-3-4) 
Okuma geliştirme için ileri seviye alıştırmalar; dinleme; yazma ve sözlü sunum becerileri; tanımları 
eşleştirme; yeni terimleri tanımlama; kelime dağarcığını genişletmek için isimlerin birlikte 
kullanımlarını öğrenme; cümle düşüklükleri; karşıt-sav ile düşünce makalesi yazma; yeni kelimelerin 
anlamını tahmin etmek için önekleri kullanma; neden ve sonuç makalesi yazma; “çünkü/-den dolayı/-
dığı zaman” ile kompleks cümleler; problem çözüm makalesi ve tez cümleleri yazma; edilgen çatı. 
 
TRD101 Türk Dili I (2-0-0-2-2) 
Yazım kuralları; ses bilgisi; anlambilim; cümle yapısı; dil; Türkçe hakkında genel bilgiler; Türk dilinin 
tarihi; Türk alfabesi; Türk alfabesindeki sesli harfler; Türkçe telaffuz; ünlü uyumu;  Türkçe’de çoğul 
son ekler; Türkçe’de şahıs zamirleri; Türkçe’de soru son ekleri; Türkçe’de soru cümleleri; Türkçe’de 
sıra sayılar; Türkçe’de sıfatlar ve zıtları; Türkçe’deki temel filler; Türkçe’de şimdiki zaman; Türkçe’de 
şimdiki zaman son eki; Türkçe’de duygular; Türkçe’de tepkiler. 
 
TRD102 Türk Dili II (2-0-0-2-2) 
Dil aileleri; şive ve lehçeler; sözlü ve yazılı ifadeler;  Türkçe hakkında genel bilgiler; Türk dilinin tarihi; 
Türkçe’de iyelik zamirleri; Türkçe sesli uyumu; Türkçe’de iyelik takıları; Türkçe’de ünsüz 
seslendirilmesi; Türkçe’de şimdiki zaman; Türkçe’de emir kipi; Türkçe’de zaman zarfları; bağlaçları 
karşılaştırma. 
 
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-0-2-2) 
Devrimin amacı ve bağlantılı konular; Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme ve yıkılması; Birinci Dünya 
Savaşı; Mondros ve Sevr anlaşmaları; Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı’nın örgütlenmesi;  Osmanlı 
Meclisi ve Misak-ı Milli Sınırları’nın ilanı; TBMM’nin kuruluşu. 
 
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-0-2-2) 
Kurtuluş Savaşı; doğu ve batı cepheleri; Mudanya Anlaşması ve saltanatın sona ermesi; Lozan Barış 
Konferansı ve cumhuriyetin kuruluşu; yeni cumhuriyet; muhalefet; eğitim ve kültürde yenilikler; Musul 
sorunu; çok partili sistem denemeleri; Serbest Cumhuriyet Fırkası. 
 
 
 

 



EKO101 Mikro Ekonomi (3-0-0-3-7) 
Tüketicilerin, firmaların ve çalışanların ekonomik aktörler olarak roller; ekonomik etkileşim; 
ekonomik seçim ve kısıtlar; tüketici teorisi ve talep; firma teorisi: üretim, maliyet ve arz; genel denge; 
pazar yapısı; pazar başarısızlıkları; eksik bilgi; refah; Dünyadan ve Türkiye’den örnekler.  
 
EKO102 Makro Ekonomi (3-0-0-3-7) 
Milli gelir hesapları; Klasik ve Keynesyen teoriler; ulusal tasarruflar; yatırım ve tüketim; ekonomik 
büyüme teorileri; ödemeler dengesi; döviz kuru sistemleri; ticaret ve finansal akışlar; para ve maliye 
politikası; enflasyon ve anti-enflasyon politikaları; Türkiye ve Dünya’dan örnekler; makroekonomik 
göstergeler. 
 
KYP001 Kariyer ve Yaşam Programı (0-3-0-1-3) 
Mesleki ve kişisel gelişim: seminerler; sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler; üniversite yaşantısının 
dinamikleri; mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlanmak için yapılması gerekenler; amaçları belirleme; 
geliştirilmesi gereken beceriler; kişisel vizyon yaratma; bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçme; 
üniversite öğrencisi olarak kişisel imaj; iletişim; stress yönetimi.  
 
BNKS202 Sigorta Muhasebesi (3-0-0-3-6) 
Sigortacılığın temel kavramları; sigorta türleri; sigorta işlemlerinde muhasebenin fonksiyonları; sigorta 
muhasebesinin özellikleri; sigorta muhasebesinde kullanılan belgeler; sigorta işletmelerinde tutulan 
defterler; sigorta işletmelerinde kayıt düzeni; sigorta işletmelerinde çeşitli vergilerle ilgili işlemler; 
sigorta işletmelerinde hesap planı; sigorta işletmelerine özgü hesaplar: teknik karşılıklar hesabı, gelir 
ve gider hesapları; dönem sonu muhasebe işlemleri; mali tabloların düzenlenmesi. 
 
BNKS203 Temel Bankacılık Hizmetleri (3-0-0-3-6) 
Bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları; banka türleri ve merkez bankaları;  yatırım ve 
kalkınma bankaları; ticari bankalar ve türleri; mevduat türleri; krediler ve genel tür ve yapıları; 
bankacılıkta saklama hizmetleri; bankaların finansal yatırım hizmetleri; kredi kartları.   
 
BNKS204 Temel Sigortacılık Hizmetleri (3-0-0-3-6) 
Risk Tanımı; risklerin sınıflandırılması; risk yönetimi; sigortanın tanımı ve unsurları; sigortalanabilir 
riskler; sigortanın genel prensipleri; ekonomideki işlevi ve yeri; temel sigortacılık kavramları; sigorta 
sözleşmesi ve tarafları; sigorta türleri ile reasürans ve türleri; sigorta şirketleri; aracılar; eksperler ve 
aktüerlerin görev ve sorumlulukları; sigorta şirketlerinde tazminat ödeme süreci; sigorta teknik 
karşılıkları; Türk sigorta sektöründe düzenleyici ve denetleyici kurumlar; meslek kuruluşları; DASK, 
TARSİM, güvence hesabı, sigorta tahkim komisyonu, SEGEM ve TSEV gibi kuruluşların işlev ve 
görevleri. 
 
BNKS205 Bankacılık Teorisi ve Politikası (3-0-0-3-5) 
Bankacılık sisteminin temel işlevleri; merkez bankaları ve finans sektörü; bankaların varlık nedenlerine 
ilişkin teoriler; finansal yenilikler; ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları; kredi 
piyasasının finansal etkinliği; farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları; bankaların 
kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri; bankalarda kaynak maliyetleri ve ürün fiyatlaması; bankalara 
alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar; bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi;  
bankalarda bilgi yönetimi. 
 
BNKS206 Sigortacılık Mevzuatı (3-0-0-3-6) 
Genel kapsam; yasal kaynaklar; borçlar kanunu; kooperatifler kanunu; karayolları trafik kanunu; 
karayolları taşıma kanunu; bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu; afet sigortaları 
kanunu; 5684 sayılı sigortacılık kanunu; tüketici kanunu; yönetmelikler;  branşla ilgili genel şartlar; 
mahkeme içtihatları ve doktrin; sigorta sözleşmesinde taraflar ve yükümlülükleri; sigorta 
sözleşmesinin genel bilgileri; sigortalının beyan ve ihbar yükümlülükleri; sigortacının bilgilendirme 
yükümlülüğü; sigortanın genel prensiplerinin yasal düzenlemeler içindeki yeri;  yönetmelikler ve 
kapsamı; sigortacılıkta iç denetim; bağımsız denetim ve devlet denetimi; tahkim. 



 
 
 
BNKS208 Sigorta İşletmeleri Yönetimi (3-0-0-3-6) 
Sigorta sektörü ile ilgili genel bilgiler; sigorta sektörü ile ilgili yasal mevzuatın yönetime etkisi; sigorta 
sektöründe risk yönetimi; küreselleşme ve küresel stratejilerin sigorta sektörüne yansımaları; sigorta 
sektöründe kalite yönetimi; sigorta sektöründe müşteri ilişkileri yönetimi; sigorta sektöründe iş 
değerleme; sigorta sektöründe rekabet; sigorta işletmelerinin organizasyon yapısı; AB sürecinde Türk 
sigorta sektörü; sorunlar ve çözüm önerileri. 
 
BNKS210 Bankacılık Hukuku (3-0-0-3-6) 
Türk Banka Hukuku; banka hukukun konusu; banka hukukunun kaynakları (kanunlar, kararnameler, 
yönetmelik ve tebliğler); bankacılık sektörünün örgütlenmesi (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu, TCMB,TMSF,TBB); banka işletmesi kavramı; bankaların kuruluş aşamaları; bankaların 
faaliyete geçmesi; bankaların teşkilatına, çalışanlarına ve çalışma düzenine ilişkin hukuki düzenlemeler; 
bankacılık işlemleri; sözleşmeleri; mevduat ve kredi sözleşmesi; bankaların iç denetimi ve dış denetimi; 
bankaların devir, birleşme, bölünme ve tasfiyeleri. 
 
BNKS301 Banka Muhasebesi ve Raporlama (3-0-0-3-6) 
Bankalarda muhasebe sistemi; banka muhasebesinin özellikleri; bankalarda kullanılan tekdüzen hesap 
planının amacı; kaynak sağlama işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; tasarruf mevduatı ile ilgili işlemler ve 
muhasebesi; ticari kuruluşlar mevduatı ile ilgili İşlemler ve muhasebesi; repo ve ters repo işlemleri ve 
muhasebesi; kredi verme işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; hizmet işlemleri ve muhasebeleştirilmesi; 
kambiyo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi. 
 
BNKS308 Reasürans Türleri (3-0-0-3-5) 
Reasürans; ihtiyari reasürans; bölüşmeli ve otomatik reasürans anlaşmaları; kotpar anlaşmaları; 
eksedan anlaşmaları; ihtiyari anlaşmalar; bölüşmesiz reasürans anlaşmaları;  hasar fazlası reasürans; 
hasar oranı reasürans; pool anlaşmaları; reasürans uygulamaları. 
 
BNKS310 Kredi Yönetimi ve Analizi (3-0-0-3-6) 
Banka kredilerinin tanımı ve kapsamı; kredilendirme politikaları ve ilkeleri; kredilendirme süreci ve 
organizasyonu; kredi türleri ve sınıflandırma ölçütleri; nakdi krediler; gayri nakdi krediler; dış krediler; 
bireysel krediler; kredilerde nitel değerlemeler; kredilerde nicel değerlemeler; sorunlu krediler; 
kredilerin izlenmesi ve kredi verimliliği; banka kredilerine alternatifler. 
 
BNKS405 Sigorta İşletmelerinde Risk Yönetimi (3-0-0-3-6) 
Sigorta riski kavramı; sigorta sektörü risk yönetim teknikleri; sigorta sektöründeki risk çeşitleri; risk 
transferinde sigortanın konumu; risk transferinde geleneksel teknikler;  sigorta şirketlerinde risk 
yönetimi politikaları ve finansal reasürans. 
 
BNKS407 Hasar Uygulamaları (3-0-0-3-6) 
Hasar ihbarından hasar dosyasının sonuçlandırılarak ödenmesine kadar geçen sürecin branşlar bazında 
anlatımı; hasar yönetiminin şirketler açısından önemi; yıllar bazında değişen hasar organizasyon yapısı; 
eksperlerin görevleri; eksper atama kriterleri; araç branşında anlaşmalı servis sisteminin faydaları ve 
nasıl yönetildiği; hasar muhasebesi;  hasar prim oranı hesabı; karşılık ayırma sistemi. 
 
BNKS409 Banka Operasyonları (3-0-0-3-6) 
Bankaların tanımı; bankaların önemi; bankaların sınıflandırılması; bankalarda kuruluş;  yönetim ve 
hizmet örgütleri; önemli banka işlemleri; bankalarda kambiyo departmanı ve işlevleri; bankaların dış 
ticaret belgelerini inceleme usulleri ve sorumlulukları. 
 
 
 



BNKS412 Avrupa Birliğinde Sigortacılık (3-0-0-3-6) 
Avrupa Birliği; Avrupa Birliği sigorta sektörünün temel özellikleri; sigortacılığa ilişkin mevcut 
düzenlemeler; tek sigorta piyasasının gelişimi; güncel gelişmeler ve üye ülkelerin sigorta sektörlerinin 
durumu ve büyüklükleri; Türk sigorta sektörü ile Avrupa Birliği sigorta sektörleri arasındaki etkileşim, 
benzerlikler ve farklılıklar. 
 
ISLT101 İşletmeye Giriş (3-0-0-3-7) 
İşletmenin tanımı; işletme fonksiyonları; iş birimi oluşturma; küresel pazarlarda işletme; işletmede 
genel yönetim; işletmede insan kaynakları yönetimi; işletmede muhasebe ve finansal uygulamalar; 
işletmede operasyonlar yönetimi; işletmede pazarlama yönetimi; işletme ve ekonomi; işletmede sosyal 
sorumluluk, etik ve hukuk; işletmede güncel konular. 
 
ISLT102 Yönetim ve Organizasyon (3-0-0-3-6) 
Yönetim ve organizasyonda temel kavramlar, modeller ve teoriler; yönetimsel düşüncenin evrimi; 
yönetimin planlama, organize etme, yönetme ve kontrol etme fonksiyonları; organizasyon yapısı ve 
tasarımı; organizasyonda iç sistemler; organizasyon ve çevresi; organizasyon uyumu; organizasyon 
kültürü; organizasyon performansı; sosyal sorumluluk ve etik; yönetimsel karar verme; liderlik 
teorileri ve uygulamaları.  
 
ISLT181 İşletme Matematiği (2-2-0-3-8) 
Birinci ve ikinci derece denklemler ve eşitsizlikler; koordinatların grafikleri; fonksiyon kavramı; 
fonksiyonların uygulamaları; üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları; limit ve süreklilik; 
diferansiyel; logaritmik ve üstel fonksiyonların türevleri; kısmi türevler; Lagrange çarpanı; integral; 
belirli integral. 
 
ISLT182 Uygulamalı İstatistik (2-0-2-3-8) 
Merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, medyan, mod, değişken aralığı); dağılım ölçüleri (varyans, standart 
sapma); histogram, diyagram ve çizelgeler, örneklem ve anakütlenin ayırtedilmesi; olasılık; 
permütasyon; kombinasyon; olasılık kuralları; iki değişkenli olasılık; ortak olasılık; koşullu olasılık; 
Bayes kuramı; kesikli ve sürekli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları (binom, poisson, normal ve 
üstel dağılım); beklenen değer; örnekleme ve örnekleme dağılımları (örneklem ortalaması ve 
örneklem oranının örnekleme dağılımı); nokta tahmini; güven aralığı; hipotez testi (z, t, F ve Ki-kare 
dağılımı), doğrusal korelasyon; anakütle ve örneklem korelasyon katsayısı. 
 
ISLT220 Girişimcilik (2-2-0-3-7) 
Girişimciliğin temel kavramları; franchising; satınalmalar; küçük ve orta ölçekli işletmeler; yeni 
girişimler; girişimcilik süreci, yeni iş kararlarını uygulama;  ticarileşme; iş planı kanvası; ; mevcut 
organizasyonlarda yenilik ve kurumsal değişim; girişimcilik; yeni pazarlar yaratma ve genişletme; 
operasyonel güçlükler ve fırsatlar; aile işlerinin geliştirilmesi ve yönetimi; girişimcilik başarı ve 
başarısızlık örnekleri; girişimcilik türleri; sosyal girişimcilik. 
 
ISLT238 Borçlar Hukuku (3-0-0-3-6) 
Hukuki işlemler, çeşitleri ve ehliyeti, sözleşmenin meydana gelmesi, icap ve kabul, Genel İşlem 
Şartları, Sözleşmenin şekil şartları, İrade bozuklukları, hukukî işlemlerin hükümsüzlüğü, dolaylı-
doğrudan temsil, temsil yetkisi, yetkisiz temsil, haksız fiilin unsurları, kusursuz sorumluluk halleri, borç 
kavramı, borçların ifası, borcun ifa edilememesi, sebepsiz zenginleşme davasının niteliği, konusu ve 
kapsamı, borçların sona erme şekilleri, borç ilişkilerindeki taraf değişikliği. 
 
ISLT290 İleri Excel Uygulamaları  (3-0-0-3-6) 
Temel excel kullanımı; çalışma sayfası ve kitaplar ile çalışmak; veri listeleriyle çalışma; koşullu ve 
koşulsuz biçimlendirme; grafikler ile çalışmak; mantıksal ve matematiksel fonksiyonlar; istatistiki 
fonksiyonlar; finansal fonksiyonlar; alt toplamlar, tablo oluşma ve özet tablo analizi; pivot tablo; makro 
yazma; analiz. 
 



ISLT302 Uluslararası İşletmecilik (3-0-0-3-6) 
Uluslararası işletmeciliğe giriş; pazarların ve firmaların küreselleşmesi; uluslararası işletmelerin kültürel 
çevreleri; etik ve uluslararası işletmecilik; uluslararası ticaret ve yatırım teorileri; PESTLE analizi; 
uluslararası işletmelere hükümet müdahalesi; gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri; gelişmiş 
ekonomiler; ithalat ve ihracat aracıları; tedarikçi ve dağıtıcı sözleşmeleri; rekabet stratejileri; pazar 
giriş stratejileri; doğrudan dış yatırım ve ortak girişimler; küresel şirketlerde pazarlama, insan 
kaynakları yönetimi, finans ve muhasebe; küresel operasyon yönetimi.  
 
ISLT470 Kurumsal Yönetim (3-0-0-3-6) 
Kurumsal yönetişimin tanımı; kurumsal iletişime yönelik çeşitli modeller ve mekanizmalar; vekil teorisi 
ve maliyeti; yönetici teşvik mekanizmaları; pay sahibi sorumlulukları ve hakları; yönetim kurulu ve 
yönetime yönelik güncel konular; denetim komitesi; şirket skandalları; şeffaflık; yönetim ve etik 
arasındaki ilişkinin yönetiminde profesyonellik ve dürüstlük; kurumsal yönetim ve sorumluluk 
hakkında mevzuat. 
 
FNS301 İşletme Finansı (3-0-0-3-6) 
Finansal tablolar; nakit akış tablosu; finansal tablo analizi; trend analizi; yatay ve dikey analiz; finansal 
oran analizi; uzun dönem finansal planlama; satışların yüzdesi yaklaşımı; iç finansman ve sürdürülebilir 
büyüme; paranın zaman değeri; nakit akışlarının bugünkü ve gelecekteki değeri; anuite; sürekli kupon 
ödemeli tahviller; kredi fiyatlaması ve amortismanı 
 
FNS302 Finansal Yönetim (3-0-0-3-6) 
Firma teorisi; şirketlerin rolü; sermaye yapısı; borç sermayesi- öz kaynak ilişkisi; tahvil değerleme; 
Gordon büyüme modeli ve hisse değerleme; yatırım bütçelemesi; net bugünkü değer; iç verimlilik 
oranı; düzeltilmiş iç verim oranı; geri ödeme kuralı; iskontolu geri ödeme kuralı; ortalama muhasebe 
getirisi; risk ve getiri; risk primi; sistematik risk; sistematik olmayan risk; çeşitlendirme; menkul piyasa 
eğrisi; borç sermayesinin maliyeti; öz sermaye maliyeti; sermayenin ortalama ağırlıklandırılmış 
maliyeti; finansal kaldıraç; temettü politikası. 
 
FNS303 Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3-0-0-3-6) 
Finansal sistemin yapısı; finansal kurumlar ve özellikleri; finansal sisteme yönelik stilize gerçekler; 
finansal piyasalarda asimetrik bilgi; ters seçim ve ahlaki tehlike; asimetrik bilginin finansal kurumlara 
etkisi; finansal krizlerin dinamikleri; faiz hesaplamaları; para piyasaları; tahvil piyasası; hisse senetleri 
piyasası ve piyasa etkinliği; mortgage piyasası; döviz piyasası; uluslararası finansal kurumlar; finansal 
düzenlemeler. 
 
FNS304 Yatırım ve Portföy Yönetimi (3-0-0-3-6) 
Yatırım alanları; finansal enstrümanlar; menkul kıymet işlemleri; halka arzlar; piyasa emirleri; sınırda 
alım; açığa satışlar; risk ve getiri; risk primi; riskten kaçınma; sermaye tahsisat doğrusu; sermaye 
piyasası eğrisi; optimal riskli portföyler; minimum riskli portföy; Markowitz portföy seçimi; sermaye 
varlıklarını fiyatlandırma modeli; arbitraj fiyatlama teorisi; faktör modelleri; piyasa etkinliği; simülasyon 
uygulaması. 
 
FNS305 Uluslararası Finans (3-0-0-3-6) 
Küreselleşme; uluslararası parasal sistemler; Avrupa para sistemi; sabit ve dalgalı döviz kurları; 
ödemeler dengesi muhasebesi; döviz piyasası;  spot ve forward piyasalar; uluslararası parite ve döviz 
kurlarına yönelik tahminler; satın alma gücü paritesi; Fischer etkisi; uluslararası tahvil ve menkul 
kıymet piyasaları. 
 
FNS306 Küresel Ekonomide Güncel Konular (3-0-0-3-6) 
Makroekonomik veri analizi; sektör analizi; ekonomik göstergeler ve yorumlaması; emtia pazarı; 
küresel piyasalar; uluslararası yatırım riskleri; faiz paritesi ve carry trade; yatırım fonları; emeklilik 
fonları; yatırım bankacılığı; finansal krizler; subprime ipotek piyasası krizi; menkul kıymetleştirme; 



teminatlı borç yükümlülüğü; finansal krizlerin yayılması; sınır ötesi sermaye hareketleri; küresel 
finansal dengesizlikler. 
 
FNS401 Küresel Bankacılık İşlemleri (3-0-0-3-6) 
Bankacılık sistemi ve ticari bankalar; bankalarda organizasyon yapısı; bankacılıkta düzenleyici kurullar; 
temel bankacılık işlemleri; banka muhasebe yapısı; bankalarda faaliyet alanları; muhabir banka; 
mevduatlar; krediler; fon transferleri; çek işlemleri; döviz işlemleri; sermaye piyasası işlemleri; dış 
ticaret işlemleri; internet ve mobil bankacılık. 
 
FNS403 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi (3-0-0-3-6) 
Türev ürünleri; piyasa riski; karşı taraf riski; vadeli işlemler piyasası; vadeli menkul kıymet işlemleri; 
vadeli mal işlemleri; faiz oranı vadeli işlemleri; hedging; swaps; opsiyon piyasaları; hisse opsiyonları; 
opsiyonlarda alım satım stratejileri; binominal yöntem; Black-Scholes-Merton yöntemi. 
 
FNS404 Davranışsal Finans (3-0-0-3-6) 
Etkin piyasa hipotezi; uzun vadeli getiriler; tesadüfi hareket; fiyatlama sorunları; beklenti teorisi; 
finansal kararlara yönelik psikolojik kanıtlar; rasyonalite kavramı; piyasalarda fiyatlama sorunları;  balon 
fiyatlar; etkisiz piyasalar; finansal piyasa anomalileri ve teoriler; yatırımcı psikolojisi; riskten kaçınma; 
piyasa çöküşleri; piyasalarda aşırı tepki. 
 
FNS406 Girişimcilik Finansmanı (3-0-0-3-6) 
Şirket değerlendirme, sermaye yapısı analizi; fonlama kaynakları; yatırım değerleme; yatırım 
projelerinin analizi, önceliklendirme ve seçimi; risk sermayesi; işletme sermayesi yönetimi; nakit akışı 
yönetimi; menkul kıymet devir şartları; teknik değerleme; halka arzlar; birleşme ve satınalmalar; şirket 
büyümesi yönetimi. 
 
MUHD102 Finansal Muhasebe (2-2-0-3-7) 
Muhasebenin tanımı; fonksiyonları ve işletme organizasyonu içindeki yeri ve önemi; muhasebe temel 
denklemi; mali tablolar; muhasebede kullanılan belgeler; muhasebede kullanılan defterler; muhasebede 
hesap kavramı; hesapların gruplandırılması ve işleyiş kuralları; hesap planı ve tek düzen hesap planı 
uygulaması; ülkemizde muhasebe uygulaması: dönen varlık, duran varlık, yabancı kaynaklar, öz 
kaynaklar ve gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemler ve muhasebe kayıtları; muhasebe uygulamaları. 
 
MUHD303 Denetim (3-0-0-3-6) 
Denetimin tanımı ve türleri; uluslararası ve genel kabul görmüş denetim standartları; denetim 
sürecinde risk, iç kontrol ve önemi; denetim sürecinde önemlilik;  denetim planlaması; denetimde 
örnekleme, denetim kanıtları ve teknikleri; denetimde çalışma kâğıtları; denetimin tamamlanması; 
denetim raporları. 
 
MUHD304 İç Denetim (3-0-0-3-6) 
İç denetim faaliyetleri; iç denetçilik mesleği; iç denetimin bağımsız dış denetim sürecindeki rolü; iç 
kontrol sistemi; risk yönetimi; iç denetim programları ve saha çalışmaları; denetim raporları; 
yolsuzluklar; etik değer ve standartlar (COSO iç kontrol çerçevesi). 
 
MUHD327 Maliyet Yönetimi (3-0-0-3-6) 
Maliyet ve unsurları; maliyet yükleme yöntemleri; tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet 
yöntemleri; standart maliyetler ve sapma analizi; yönetim kararlarında geçerli maliyet analizleri; 
maliyet-hacim-kar analizleri; işletme bütçeleri, stok planlaması ve kontrolü. 
 
UTIC402 Dış Ticaret ve Sigorta (3-0-0-3-6) 
Riskin tanımı; sigortanın tanımı; iş hayatında riski anlamak; sigortanın önemini anlamak; işletme 
hayatında sigorta tipleri; uluslararası ticarette sigorta türleri; risklerin analiz edilmesi; verimli iş 
modellerinin geliştirilmesi; işletmeler için en uygun sigorta türünün seçilmesi; zorunlu sigortalar; 
uluslararası ticaret sigortalarında devlet destekleri. 
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