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Dersin Konuları, Amacı 
Bu ders genel olarak dünyadaki ve ülkemizdeki finansal piyasaların işlevlerini ve 
ekonomi ile olan ilişkilerini açıklama amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. 
Dersimizde özellikle bu alanda varolan teorik kavramlar ile gerçek hayattaki 
uygulamaları arasında bir köprü oluşturulmaya çalışılacaktır. Ders öğrencilere hem 
akademik yaşamda hem de eğitim süresi sonrasında, iş yaşamı için gerekli olan finans 
bilgi ve yöntemlerine giriş niteliği taşımaktadır. Detaylı konular aşağıdadır. 
 
Ders Kitabı 
Mishkin, Frederick S., Eakins G. Stanley, “Financial Markets and 
Institutions”, 7th Edition, Pearson Addison Wesley, (2012). 
 
Ders Planı 
1- Why Study Financial Markets and Institutions ? 
Introduction to basic finance concepts; financial markets. 
Temel finans kavramları ve finansal piyasalara giriş. 

     2- Overview of the Financial System 
Function, structure and internationalization of financial markets; function of 
financial intermediaries; regulation of the financial system. 
Finansal piyasaların yapısı, işlevleri, uluslararasılaşması; finansal aracılık ve 
düzenleme/denetleme. 
3- Interest Rates and Their Role in Valuation 
Measuring interest rates; the distinction between real and nominal interest rates; 
distinction between interest rates and returns. 
Faiz oranlarının ölçülmesi; reel ve nominal faizler, faiz ve getiri farkı. 
4- Why Do Interest Rates Change ? 
Determining asset demand; supply and demand in the bond market; changes in 
equilibrium interest rates. 
Finansal varlık talebi; tahvil piyasasında arz, talep; denge faizlerinin değişmesi. 
5- How Do Risk and Term Structure Affect Interest Rates ? 
Risk and term structures of interest rates; yield curves. 
Faiz oranlarının risk ve vade yapısı, getiri eğrileri. 
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6- Are Financial Markets Efficient ? 
Efficient market hypothesis; evidence for and against; behavioral finance. 
Etkin piyasa hipotezi. Lehine, aleyhine deliller; davranışsal finans. 
7 ve 8- : İşlenmeyecektir. Bu bölümler İKT 437 dersinde işlenecektir. 
9-: İşlenecektir; ancak kitabın bu bölümü yerine öğrencilere powerpoint sunum 
dağıtılacaktır. İçerik:  
Central banks as institutions; central bank independence 
Kurum olarak merkez bankaları; merkez bankası bağımsızlığı 
10-: İşlenecektir; ancak kitabın bu bölümü yerine öğrencilere powerpoint sunum 
dağıtılacaktır. İçerik: 
Central Bank balance sheet and money supply; tools of monetary policy; assessment 
of daily liquidity; the decision-making process; a day at the operations desk; impact 
on money and bond markets.  
Merkez Bankası vaziyeti ve para arzı; para politikası araçları; piyasa likiditesi. Merkez 
Bankası’nda operasyonel karar süreci; para ve sermaye piyasalarına etkisi 
11- Money Markets 
Purpose; participants; instruments, pricing; t-bill auctions; eurodollar market; 
valuation; Turkish money markets. 
Para piyasaları; katılımcılar, enstrümanlar, fiyatlama, Hazine ihaleleri, eurodollar 
piyasası; değerleme, Türkiye para piyasaları. 
12- Bond Markets 
Purpose; participants; capital market trading; treasury and corporate bonds; 
municipals(tax); bond contracts, guarantees; bond yield calculations; Turkish 
treasury bonds; corporate bond problems, outlook in Turkey. 
Tahvil piyasaları; amaç, katılımcılar, enstrümanlar, Hazine ve şirket tahvilleri, yerel 
idare tahvilleri (vergi); tahvil sözleşmeleri, garantiler, tahvil fiyat hesaplamaları. 
Türkiye devlet tahvilleri, Türkiye’de şirket tahvillerinin sorunları, görünüm. 
13- Stock Markets 
Definitions; pricing models; calculations; errors in valuation; how the market sets 
security prices; stock market indices; world stock markets; regulation of the stock 
market. Emphasis on Turkey as well. 
Hisse senedi piyasası; tanımlar, fiyatlama, hesaplamalar, değerleme hataları; hisse 
senedi fiyatının belirlenmesi; borsa endeksleri, dünya borsaları, 
düzenleme/denetleme. Türkiye bilgileri.  
14- Mortgage Markets 
Definition of mortgages; characteristics of residential mortgages; types of mortgage 
loans; mortgage-lending institutions; loan servicing; secondary mortgage market; 
securitization of mortgages; the impact of securitized mortgages on the mortgage 
market. Special emphasis on Turkish real estate financing and the development of 
mortgage markets in Turkey + global crisis and the mortgage markets. 
Mortgage piyasası; tanımlar, konut mortgage'larının özellikleri, mortgage kredi 
türleri, mortgage kurumları, menkul kıymetleştirilmiş mortgage'lar, Türkiye konut 
piyasası ve Türkiye mortgage piyasasının gelişimi. Küresel kriz ve mortgage’lar. 
15- Foreign Exchange Market 
National and international foreign exchange markets; trading, exchange rate fixing; 
fx banknotes trading; international reserve management. 
Döviz piyasası; ulusal ve uluslararası, işlemler, kur belirleme, döviz banknot ticareti; 
döviz rezerv yönetimi. 
 
 
 



Derse Devam ve Devam Takip Formu 
1. Bu derse, Üniversite’nin ilgili yönetmelik hükümleri saklı olmak koşulu ile, devam 
zorunluluğu yoktur. Ancak, öğrenciler sınavlarda sadece derste anlatılan ve aynı 
zamanda kitapta/dağıtılan materyalde bulunan kısımlardan sorumlu 
olacaklarından, derste başarı için derse devam yaşamsal önemdedir. 
2. Öğrencilerin derse devamları öğretim görevlisi ve ders asistanı tarafından 
takibedilecektir. Devam takip formu her dersin başında imzalanmak üzere 
dağıtılacak ve hemen sonra toplanacaktır. Daha sonra dersten ayrılan 
öğrencilerin imzaları geçerli sayılmayacağı gibi, derse geç gelen 
öğrenciler gelmemiş sayılacaklardır. 
3. Devam takibi dönemin başındaki ilk dersten başlanarak yapılacaktır. 
Diğer bir deyişle, ekle-sil döneminde de öğrencilerin derse devam 
etmeleri beklenmektedir. 
 
Sınavlar ve Başarı Değerlendirme 
1. Bu derste her biri % 50 ağırlıklı bir ara sınav ve bir final sınavı yapılacaktır. Ara 
sınav, sınav gününe kadar işlenilmiş konuları kapsayacak; dönemin ortasına doğru 
öğrenciler ile birlikte kararlaştırılacak bir tarihte yapılacaktır. Final sınavı ise ara 
sınav konuları hariç dönem sonuna kadar işlenen tüm konuları kapsayacak, yine 
öğrenciler ile birlikte kararlaştırılacak dönemin sonuna doğru bir tarihte yapılacaktır.  
Verilebilecek ödevler ve derste katılım da bonus olarak değerlendirilirler. 
2. Telafi ve Bütünleme Sınavları: Öğrencilerin sınavlarını aksatmadan almaları 
kendi faydalarına olacaktır. Tecrübeme göre öğrenciler telafi ve bütünleme 
sınavlarını daha zor bulmaktadırlar. Esasen ciddi sağlık problemleri dışında bu 
dersin sınavları için telafi sınavı verilmeyecektir. Eğer sınavlara gelmenize engel çok 
ciddi bir hastalığınız var ise, ancak bir devlet hastanesinden alacağınız doktor 
raporunu İdare’ye teslim ettiğiniz ve bir kopyasını da bana getirdiğiniz takdirde 
telafi sınavı mümkün olacaktır. 
3. Not Tartışmaları: Notlandırılmış sınav kağıdını görmek tüm öğrencilerin 
hakkıdır. Sınav kağıtları, öğrencilere e-posta ile sınav notlarının bildirilmesini 
takibeden ilk ofis saatlerinde görülebilir. 
 
Not Skalası 
 
Notlar      AA        BA        BB          CB  CC    DC      DD        FF 
Katsayı    4,00  3,50       3,00        2,50 2,00   1,50     1,00      0,00 
                  90-100   85-89   80-84   75-79   70-74   65-69  60-64   0-59 

Yukarıdaki  skala “katalog”a uygun olup, bağlı kalınmayabilir. Şöyle ki, sınav ve 
dönem sonu harf notu değerlendirmelerinde sınıf ortalaması ve notların dağılımı 
(standard sapma) gözönüne alınacaktır.  
 
Diğer Sınıf ve Ders Kuralları 
1. Öğrencilerin işlenecek konuları önceden okuyarak derse gelmeleri 
beklenmektedir. 
2. Ders esnasında cep telefonları ile meşgul olunmamalıdır. Acil görüşme 
gerekiyorsa dersten kısa süre için ayrılarak yapılabilir. 
 
 
 



3. Dersin yukarıda sayılan 13 (15-2) bölümü  yaklaşık 12 haftada işlenecektir. 
Diğer görevlerimden dolayı dönem sonuna kadarki 12 haftanın hepsinde ders 
yapılamayabilir. Ders işlenme sürecinde, sözü edilen durum ve olabilecek diğer 
gecikmeler için, telafi dersleri yapılabilecek; ara sınavın da ders saatleri dışında 
yapılması tercih edilecektir.  
 
İletişim 
Öğrencilerin Üniversite nezdindeki -....@etu.edu.tr- kişisel e-posta kutularını 
devamlı takibetmeleri son derece önemlidir; ders ile ilgili her türlü haberleşme bu 
suretle yapılacak ve zaman zaman dersle ilgili materyeller yine bu suretle 
gönderilecektir. Öğrenciler e-posta kutularının dolu olmamasına mutlaka 
özen göstermelidirler. 
 
Özgeçmiş  
Daha evvel bu ders veya başka bir dersimi almış olanlar da dahil olmak 
üzere, tüm öğrencilerin fotoğraflı özgeçmişlerini en geç --- Eylül 2018 --- 
akşamı saat 24:00’e kadar serdengecti@etu.edu.tr adresine göndermeleri 
gerekmektedir. 
 
Akademik Etik ve Kopya Çekme 
Öğrencinin sınavlarda kopya çekmesi halinde öğrenciye dersten FF notu verilecek ve 
gerekli disiplin işlemlerinin (okuldan bir-iki yarıyıl ya da tamamen uzaklaştırma) 
başlatılması için yönetime haber verilecektir. 
Daha fazla bilgi için:  
http://www.etu.edu.tr/mevzuat/YOK_yuksekogretim_kurumlari_ogrenci_disiplin_
yonetmeligi.doc 
 
Ofis Saatleri 
--- günleri dersi takiben sorularınızı cevaplandırmak için ofisimde bulunacağım. 
Ayrıca e-posta ile randevu alarak başka gün ve saatlerde de sorularınızı sorabilirsiniz. 
 
UYARI:  Şu an beklenmemekle birlikte, bu metindeki her hususta dönem içinde 
değişiklik yapılabilir. 
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