
Tarsus Üniversitesi

KontenjanPuan Türü
EA

Öğrenim Süresi
4 Yıl 40

 www.tarsus.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık

baf.tarsus.edu.tr

Uygulamalı Bilimler Fakültesi  Finans ve Bankacılık

Doç. Dr. Kemal EYÜBOĞLU
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Finans merkezi olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu alanda yetişmiş 
profesyonellere ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Finans ve Bankacılık 
Bölümünde güncel ders müfredatımız, akademik kadromuz ve sektörle 
yakın ilişkilerimiz sayesinde sektörün sorunlarına, kendi yenilikçi ve analitik 
çözümlerini geliştirmeyi hedefleyen bireylerin yetiştirilmesi 
hedeflenmektedir. Öğrencilerimize teorik ve uygulamalı dersler 
verilmektedir. Ayrıca 30 iş günlük iş yerinde eğitim uygulaması ile teorik 
bilgiler pratik uygulamalarla desteklenmektedir. Sizleri; ulusal ve 
uluslararası alanda görev alabilecek analitik düşünce yapısına sahip, takım 
çalışmasını benisemiş nitelikli bireyler olarak hazırlamak için Finans ve 
Bankacılık Bölümümüze bekliyoruz.  

Bölüm Tanıtımı
Küreselleşme ve teknoloji alanındaki gelişmeler 
doğrultusunda finans sektöründe, büyük bir değişim 
yaşanmakta bankaların ve finans kurumlarının etkinlik 
alanları sürekli genişlemektedir. Finans merkezi olmayı 
hedefleyen Türkiye’nin de bu alanda yetişmiş, analitik 
düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş 
profesyonellere ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. 
Türkiye’de tüm finansal faaliyetlerin yaklaşık %70’ini 
bankacılık sektörü yürütmektedir. Sigortacılık ve diğer 
finansal faaliyetler ise önemli bir büyüme potansiyeline 
sahiptir. Finans ve Bankacılık Bölümü; sektörün ihtiyaç 
duyduğu personel ihtiyacını karşılamak üzere insani 
ilkelere saygılı, mesleğinin gerektirdiği bilgi ve niteliğe 
sahip, mesleki etik ilkelere uyacak bireyler yetiştirmeyi 
amaç edinerek 2019-2020 eğitim öğretim yılında 40 
öğrenci ile aktif eğitim-öğretime başlamıştır. Kendi 
alanlarında yetkin akademik altyapı ve uygulama 
tecrübesine sahip, saygın üniversitelerde doktora 
yapmış, genç ve dinamik öğretim üyelerine sahip 
olmamız, bölümümüzün en önemli avantajıdır. Finans ve 
Bankacılık Bölümünde eğitim öğretim faaliyeti 8 
yarıyıldan oluşmaktadır. Bu yarıyıllarda öğrencilere 
finans ve bankacılık sektörüne ait teorik bilgilerin yanı 
sıra muhasebe, pazarlama, yönetim ve iktisat 
alanlarında da teorik bilgiler kazandırılmaktadır. Kişisel 
gelişime yönelik seçmeli dersler ile öğrencilerimiz 
kendilerini geliştirebilmektedir. 

Ayrıca öğrencilerimizin pratiğe yönelik bilgi ve beceriler 
kazanması için 30 iş günlük staj uygulaması 
yapılmaktadır. Gerekli koşulları sağladıkları takdirde 
öğrencilerimiz çift ana dal veya yan dal yapabilmekte, 
ayrıca öğrenimlerinin belli bir kısmını Farabi, Mevlana 
ve Erasmus programları çerçevesinde üniversitemizin 
anlaşmalı olduğu yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde 
sürdürerek kendilerine vizyon katabilmektedirler. 
Finans ve Bankacılık Bölümünü başarıyla tamamlayan 
mezunlar, aldıkları eğitim ve lisanslar ile bankalar ve 
sigorta şirketleri başta olmak üzere leasing, faktöring, 
forfaiting, bireysel emeklilik şirketlerinde, şirketlerin 
muhasebe ve finans bölümlerinde finansal analist, 
finans danışmanı ve portföy yöneticisi olarak istihdam 
edilme imkânına sahip olmaktadır. Diğer yandan 
gerekli KPSS puanı şartını sağlamaları durumunda 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Borsa İstanbul ve 
devlet kurumlarının finans ile muhasebe alanlarında 
uzman ve müfettiş gibi A grubu kadrolarında 
çalışabilmektedirler. Akademik alanda ilerlemek isteyen 
mezunlar ise lisansüstü eğitimlerini tamamlayıp gerekli 
şartları sağladıklarında üniversitelerin Finans ve 
Bankacılık Bölümlerinde veya ilgili bölümlerin anabilim 
dallarında öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.



Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...
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Üniversite hakkındaki düşüncelerim 
oldukça pozitif çünkü bize karşı 
olağanüstü bir ilgi var. Herhangi bir 
sorunumuz olduğunda hocalarımız çok 
ilgili. Hocalarımıza ne kadar teşekkür 
etsem azdır. Etkin şekilde faaliyet gösteren 
topluluklarımız var bunlardan bir tanesi de 
geçen yıl kurmuş olduğumuz Finans ve 
Bankacılık Topluluğu ve bu topluluğun 

yönetim kurulu üyesiyim. Bunun yanında akademik kadromuz çok 
bilgili, kıymetli hocalardan oluşuyor. Biraz da Tarsus'tan bahset-
mek gerekirse Tarsus zengin bir tarihe sahip ve ulaşım açısından 
oldukça rahat bir kent.

Emre EKİNOĞLU ( 4. sınıf )

Üniversiteye başlayınca tam bir aile 
ortamı ile karşılaştım. İdari kadrodan 
akademik kadroya herkes bize daha iyi 
imkânlar sunmak ve bizim daha iyi 
eğitim almamız için seferber oldular. 
Ayrıca alanında yetkin ve sektörden gelen 
dinamik bir akademik kadromuz var. 
Böylelikle hem sektörü daha yakından 
tanıma hem de iyi bir eğitim imkânına 

kavuştuk. Umarım yüksek lisans eğitimime de burada devam 
edebilirim. 

Raife ALKAN ( 3. sınıf )

Başlarda öğretim elemanlarını hep soğuk 
ve ulaşılması zor kişiler olarak görürdüm. 
Sonra üniversitemiz hakkında, bölümüm 
hakkında bilgiler veren çok değerli hoca-
larımla tanıştım. Düşündüğümün aksine 
hocalarımız çok yardımsever ve cana 
yakınlar. Derslerde hocalarıma her şeyi 
sorabiliyor, hızlı ve tatmin edici cevaplar 

alabiliyorum. Hocalarımız hazırladıkları zengin ders materyalleri, 
düzenledikleri webinarlar ile bizleri hem kariyer yolculuğuna 
çıkarıyor hem de güncel konular hakkında bilgilendiriyorlar. 
Rahatlıkla söyleyebilirim ki Tarsus Üniversitesinde öğrenci olmak 
hem bir ayrıcalık hem de bir şans.

Esra TOPAL ( 3. sınıf )


