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Tarihçe

Haziran 2020

Bölüm Hakkında Genel Bilgiler

2020-2021 
Eğitim-Öğretim Yılı

Kuruluş 
Tarihi

İlk Öğrenci
Alım 
Dönemi
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Bölümün Hedefleri

• Ekonomik gelişmenin doğasını anlayabilmek, yorumlayabilmek ve analiz ederek sonuçlara 

varabilmek,

• Ekonomideki gelişmeleri tarihsel, iktisadi ve finansal açıdan analiz edebilmek,

• Piyasa hareketlerini analiz ederek yorumlayabilmek,

• Firma davranışını analiz ederek, optimal stratejiler geliştirebilmek,

• İktisadi politikaların mikro ve makro etkilerini değerlendirebilmek,

• Mikro ve makro bazlı etki/stres/senaryo analizleri yapabilmek,

• Mikro ve makro bazlı modele dayanan analizler yapabilmek,

• Firma finansal sağlığını değerlendirmek ve öneriler sunabilmek,

• Uluslararası finansal gelişmeleri takip edebilmek ve değerlendirebilmek.
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Bölüm Mezunlarının İş İmkânları
Bölüm mezunları, 

• Küresel ölçekte faaliyet gösteren firmalarda,

• Yerel ve bölgesel çalışan firmalarda,

• Bankacılık sektörü başta olmak üzere sigortacılık, portföy yönetim şirketleri, yatırım 

fonları/ortaklıkları gibi banka dışı mali kuruluşlarda,

• Bağımsız denetim şirketlerinde,

• Ekonomik ve finansal analiz gerektiren yerli ve yabancı işletmelerde,

• Kamu ve özel araştırma birimlerinde ve TCMB, BDDK, SPK gibi kamu kurum ve 

kuruluşlarında görev alabilmektedir.
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Bölüm Akademisyen Bilgileri

Doç. Dr. 
Atakan DURMAZ

Bölüm Başkanı

Unvanlara Göre Dağılım

Doç. Dr. Aykut EKİNCİDr. Öğr. Üyesi Ömer AKKUŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi 
Sevcan KAPKARA KAYA

Arş. Gör. 
Bahadır Furkan GÜLER
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Bölüm Öğrenci Bilgileri

Sınıflara Göre DağılımCinsiyete Göre Dağılım
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Neden Biz?
• Ekonomi ve Finans öğrencileri 

tüm sektörlerde çok geniş 
çalışma imkanları 
bulabilmektedir. 

• Ekonomi ve Finans mezunları 
özel sektörün pek çok alanında 
(finans, işletme, muhasebe, 
müfettişlik, danışmanlık), yüksek 
gelirli mevkilerde kolaylıkla iş 
bulabilirler.

• Modern Derslikler ve Altyapı 
İmkânı sunulmaktadır.

• Öğrenciler çok rahat bir şekilde 
Öğretim Elemanları ile iletişim 
kurabilmektedir. 
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Neden Biz?

• Akademik Çalışmalara 
Destek ve Proje Tabanlı 
Düşünme

• Alanında uzman Öğretim 
Elemanları ile güncel 
gelişmeleri hızlı bir şekilde 
kavramak.

• Diğer disiplinlerle ortak 
çalışma imkanı oldukça 
fazladır; çeşitli bölümlerde 
çift anadal seçenekleri 
mevcuttur.

• Erasmus  İmkânı
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Neden Biz?

• Matematiğin, hukukun, sosyolojinin, felsefenin ve psikolojinin harmanlanıp 
toplumların ekonomik tutumlarıyla ilgili araştırma imkanları sunmaktadır.

• Tüm toplumsal, siyasal, kültürel, idari ve finansal olguların arka planında 
genellikle ekonomiyle ilişkili bir bağlam vardır. Bu nedenle, gerek ülke ve 
dünya düzeyinde, gerekse iş yaşamında geçmişi ve bugünü anlamakta, 
yarını değerlendirmekte Ekonomi ve Finans bilimi büyük bir öneme sahiptir. 
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Derslerin Yapıldığı Yerleşkelerimiz
• Canik Kampüsü : İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi



sa
m

su
n.

ed
u.

tr

İletişim Bilgileri

https://ekonomivefinans.samsun.edu.tr/

samu_ekonomifinans



Teşekkürler


