
Küreselleşmenin en yoğun olarak yaşandığı alanların başında gelen fi-
nans piyasaları, özellikle 1980’li yıllardan sonra büyük bir değişim ge-
çirmiştir. Bu değişimin birinci boyutu, finansal piyasa, kurum ve araç-
lar açısından yaşanan büyük çeşitlilik olmuştur. Diğer boyutu ise finans 
piyasaları ve uluslararası hareketliliğinin büyük bir ivme kazanması, 
yani hızla küreselleşmesi ve beraberinde getirdiği rekabettir. Bu çerçe-
vede, etkin ve verimli çalışması iktisadi açıdan son derece önemli olan 
finans sektöründe, yaşanan çeşitliliğinin ve uluslararası rekabetin getir-
diği güçlüklerle başa çıkabilecek, fırsatları değerlendirebilecek yüksek 
standartlarla donatılmış elemanlara eskisinden çok daha fazla ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ayrıca, yaşanan finansal krizler, başta bankacılık olmak 
üzere finans sektöründe yeni düzenlemeleri zorunlu hale getirmiştir. 
Bu düzenlemelerle daha güçlü ve kendine yeterli hale gelen sektörde, 
yatırımcılara finansal ürün ve hizmetlerin etkin şekilde danışmanlığını, 
yönetimini ve denetimini gerçekleştirebilmenin yanı sıra yeni finansal 
ürünler de geliştirebilecek uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçe-
vede; finans sektörü, yerel ve yabancı aktörlerin yer aldığı rekabetçi ve 
büyüme potansiyeli yüksek bir yapı arz etmektedir. Sektördeki büyüme 
ve dinamizmin devam etmesi, finans sektörünü önemli bir istihdam alanı 
haline getirmektedir. 

Bölümümüz, finansal kurumlara istihdam sağlamanın yanı sıra, şirketle-
rin finans departmanlarında çalışabilecek nitelikte eleman yetiştirmektedir. 
Öğrencilerimiz, söz konusu şirketlerin proje finansmanı, finansal planlama, 
analiz ve kontrolü, risk yönetimi, sermaye bütçelemesi, nakit yönetimi gibi 
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tüm finansal faaliyetlerini etkin bir biçimde yü-
rütebilecek düzeyde yetiştirilmektedir. 

Bankacılık ve Finans Programı’nın amacı, 
öğrencileri sektörün yükselen talepleri doğ-
rultusunda yetiştirmek ve globalleşen iş dün-
yasında onlara saygın istihdam olanakları 
yaratmaktır. Özetle; farklı sektörlerde faali-
yet gösteren şirketler, ulusal ve uluslararası 
finans kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu dona-
nıma sahip, analitik düşünebilen, sorgulayan 
ve gelişmiş araştırmacı nitelikleri olan insan 
gücünü yetiştirmektir.

Güçlü akademik kadromuzun yanı sıra özel-
likle piyasa uygulamalarına dönük eğitimler 
sektördeki profesyonellerden destek alınarak 
yürütülmektedir. Bu sayede, teorik derslere 
ek olarak uygulamalı eğitimler sayesinde öğ-
rencilerin iş hayatlarına daha donanımlı olarak 
hazırlanması ve mezunlarımızın piyasada re-
kabet güçlerinin arttırılması sağlanmaktadır.

Bankacılık ve Finans Programı’nın amacı, ku-
rum ve kuruluşlara artı değer katabilen, üst 
düzey yöneticilik yapabilecek, finans problem-

lerini analiz etme, sentezleme, modelleme ve 
çözümleme becerileri kazanmış, özgün araş-
tırma yapabilen, evrensel boyutta bilgi üreten, 
çağdaş Bankacılık ve Finans Uzman ve Yöne-
ticileri yetiştirmektir.

Mezunlarımız; başta SPK, BDDK, Borsa İs-
tanbul, T.C. Merkez Bankası, Hazine Müste-
şarlığı, Maliye Bakanlığı olmak üzere çeşitli 
kamu kurumları, tüm bankacılık ve sigortacı-
lık alanları (bireysel, kurumsal, özel, yatırım, 
ticari), portföy yönetim şirketleri ve aracı ku-
rumlar olmak üzere bütün finansal kuruluş-
ların yanı sıra her sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerin finans departmanlarında;

- finans uzmanı ve yöneticisi,

- portföy yöneticisi, 

- yatırım projesi uzmanı, 

- borsa uzmanı, 

- banka yöneticisi,

- finans yöneticisi 

- bağımsız denetim uzmanı vb. 

olarak çalışabilirler.
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