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Dersin İçeriği

Temel finans kavramları, finansal piyasaların yapısı, işlevleri, finansal aracılık ve düzenleme/denetleme. Faiz oranları, risk ve vade 

yapısı, getiri eğrileri. Finansal varlık talebi, tahvil piyasasında arz, talep ve faizler. Varlık fiyatlama modelleri, varlık piyasası 

yaklaşımının emtia piyasasına uygulanması (Altın). Etkin piyasa hipotezi. Davranışsal finans. Merkez bankaları operasyonları, 

piyasa likiditesi. Piyasalar; para, tahvil, hisse senedi, mortgage, döviz.

Dersin 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. 

Dersin Kazanımları İktisat öğrencilerinin finans kavramına hakim olmaları.

Ders Kitabı ve/veya Kaynaklar Mishkin, Frederick S., Eakins G. Stanley, “Financial Markets and Institutions”, 7th Edition, Pearson Addison Wesley, (2012).
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Ders Planı Tartışılacak/ İşlenecek Konular

1.-12. Hafta 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.

6- Are Financial Markets Efficient ?

Efficient market hypothesis; evidence for and against; behavioral finance.

Etkin piyasa hipotezi. Lehine, aleyhine deliller; davranışsal finans.

9- Central Banking

Central banks as institutions; central bank independence

Kurum olarak merkez bankaları; merkez bankası bağımsızlığı

10-: Central Banking

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.


