S E R M AYE Pİ YA S AS I
B Ö L Ü M ÜN DE AL I N AN
B AŞ L I CA DE RS L E R

SERMAYE PİYASASI
UZMANLIĞI NEDİR?
Sermaye Piyasası Uzmanları, gerek sermaye piyasalarında gerekse de para piyasalarında uzmanlaşmış, bu alanlardaki teorik altyapı ve bilgi birikimleriyle
genellikle portföy yatırımlarını gerçekleştiren nitelikli profesyonellerdir.
Sermaye Piyasası uzmanlığı eğitiminde
temel hedefimiz, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en etkin ve verimli
şekilde yatırımlara aktarabilecek, kalifiye elemanları yetiştirmektir.
Bu hedef doğrultusunda, dünyadaki rekabetçi yenilikleri takip ederek, sürekli
öğrenmeyi ve araştırmayı ilke edinen
bir bölüm kültürü oluşturulması temel
prensibimizdir.
Öğrencilerimiz uygulamaya yönelik
aldıkları dersler ve stajlarla, çalıştıkları
kurumlarına çok çabuk adapte olabilmekte ve bu kurumlarda yüksek verimlilik göstermektedir.




SERMAYE PİYASASI UZMANI
NE İŞ YAPAR?








Sermaye Piyasası Uzmanları, gerek
para piyasalarında gerekse de sermaye
piyasalarında faaliyette bulunur.
Bu gibi uzmanlar çoğunlukla hisse senedi, tahvil ve bono piyasalarında müşterilerinin portföyleri üzerinde tasarruf
hakkına ve yetkisine sahip olmaktadırlar.
Sermaye Piyasası Uzmanları, hem kamu kem de özel şirketlerde üst düzey
yönetici olarak ve özellikle finans departmanlarında istihdam edilirler.
Ayrıca bu gibi şirketlerin eğitim ve
araştırma departmanlarında karar alma
mekanizması içinde yer alabilirler.












Muhasebe
Yatırım Analizi ve Portföy
Yönetimi
Finansal Yönetim
Fon Yönetimi
İktisat
Matematik
İstatistik
Türev Piyasalar Analizi
Sermaye Piyasası Hukuku
İMKB İşlemleri
Teknik ve Temel Analiz
Sermaye Piyasası Araçlarının
Vergilendirilmesi
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SERMAYE PİYASASI
BÖLÜMÜ
Finans piyasaları son yıllarda derinleşen ve gelişen yapısıyla global
anlamda tüm para ve sermaye piyasalarını içine almıştır. Fon arz edenlerle fon talep edenlerin bu piyasalarda artan ticari ilişkileri doğrultusunda, gerek ürün çeşitliliği gerekse
de finansal uzmanlaşmanın getirdiği
niteliksel gereklilikler, bu piyasalarda eğitim alan öğrencilerin de eğitim kapsamlarını belirlemektedir.
Bu nedenle sermaye piyasası bölümü, ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en etkin ve verimli
şekilde yatırımlara aktarabilecek,
kalifiye elemanları yetiştirmektir.
Vizyonumuz ise, dünyadaki rekabetçi yenilikleri takip ederek, sürekli öğrenmeyi ve araştırmayı ilke
edinen bir bölüm kültürü oluşturmaktır.Bölümümüz Yüksekokulumuzun diğer bölümlerinde de olduğu gibi, ilk yıllar teorik altyapının
oluşturulmasına yönelik temel dersler okutulmaktadır. Akademisyenlerimiz tarafından teorik ve güncel
örneklemelere dayalı, sektörden gelen uzman öğretim elemanlarımızca
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ise uygulamaya yönelik dersler verilerek, öğrencilerimizin çalışma hayatına
kolay uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Özellikle son iki yılda okutulan
dersler, öğrencilerimizin sektördeki uygulamaları daha iyi anlamalarına ve
sektördeki gelişmeleri yakından takip
edebilmelerine yöneliktir. Öğrencilerimizin, güçlü teorik altyapıları ve sektörel bilgileri sektörde yaptıkları stajlarla
desteklenmektedir. Böylece, öğrencilerimiz mezun olduklarında, diğer fakülte
öğrencilerinin aldıkları dersler yanında,
uygulamaya yönelik aldıkları dersler ve
stajlarla, çalıştıkları kurumlarda büyük
verimlilik göstermekte ve kurumlarına
çok çabuk adapte olabilmektedirler.

Yatırım ve Kalkınma Bankaları
Aracı Kurumlar ve Sermaye Piyasası Kurumları
T.C.M.B. ve yurtdışı Temsilcilikleri
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar





















BDDK
SPK
TMSF
Rekabet Kurumu
Sigorta Murakabe Kurulu

Hazine Müsteşarlığı
Kalkınma Ajansları
Devlet Planlama Teşkilatı
Sosyal Güvenlik Kurumları
Diğer Kamu Kurumları
TÜİK
Türkiye Bankalar Birliği
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği
Sektördeki Yabancı Firmalar
Reel Sektör Finans Departmanları
Sigorta Sektörü
Vakıf ve Sendikalar
Factoring, Fortfaiting ve Leasing Şirketleri
Bankacılık Sektörü
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