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Kariyer seçimi kolay iş değil. Belki eskisine göre çok daha fazla veri ile yola çıkılabiliyor ama 

öte yandan her şey geçmişe kıyasla çok daha hızlı değişiyor. Bir zamanlar var olmayan 

meslekler, en tercih edilen meslekler haline gelebilirken; bir dönemin en gözde meslekleri de 

hızla popülerliklerini yitirebiliyorlar. Öte yandan bazı meslekler var ki, dünya döndükçe var 

olacaklarını, asla cazibelerini yitirmeyeceklerini düşünebilirsiniz. Bunların içerisinde belki de ilk 

akla gelen örnek “Finans”. Tabii ki finansın hem kapsama alanı genişliyor, hem de içeriği 

gittikçe daha renkleniyor. Burada en yalın haliyle finanstan kast ettiğim, şirketlerin her türlü 

mali kayıt, raporlama, analiz ve finansman yükünü taşıyan fonksiyonlar.  

Başta anglo-sakson ekonomiler olmak üzere, finans alanında kariyer, bırakın bir mesleği 

geçmişten günümüze uzanan prestijli bir miras. Sizler sakın bazen bu meslekle ilgili yapılan 

olumsuz yorumlara veya anlatılan fıkralara prim vermeyin. Yukarıda yaptığım dar kapsamlı 

tarifin ötesinde, finans sürekli kendini yenileyen ve gelişen bir meslek. Bununla birlikte iş 

dünyasında sadece ülkeler, şirketler veya çalışanlar arasında rekabet yok… Kariyer 

seçenekleri arasında da rekabet var. Peki, nedir bir mesleği diğerinden daha fazla veya az 

cazip kılan faktörler? Hep sağda solda okuruz ya: “Geleceğin en popüler 10 mesleği”, 

“Mezunların favori meslekleri”, “Dünyayı şekillendirecek kariyeler”, “Şimdi bu meslekler 

moda”… Tanıdık başlıklar, değil mi? Bunun yanıtını arayan araştırmalar, kuşkusuz belli 

modeller; söz konusu modeller ise belli varsayımlar üzerine inşa edilmiş durumda. Ancak öyle 

kompleks modellerden bahsetmiyorum. Bazen günümüzün koşullarını ortaya koyan resme 

bakmamızda fayda var. Örneğin son dönemlerde kullanılan bu tarz modellerden bir tanesi, 

eşit ağırlıklandırılan üç temel üzerine oturtulmuş olan bir değerlendirmeyi baz alıyor. Bu 

modele göre bir mesleğin popülaritesini belirleyen unsurlardan ilki “Baz Maaş”. Yani ne kadar 

kazandığınız. İkincisi kariyer fırsatları. Bundan kast edilen ise girdiğiniz işte önünüzün ne 

kadar açık olduğu (terfi şansınız). Ve üçüncüsü de o alanda ne kadar açık iş fırsatı bulunduğu. 

Finans Müdürü olmak isteyenler el kaldırsın… 

Amerika için bu üçlü kritere göre yapılan değerlendirmeye göre 2015 yılı için Finans (Mali 

İşler) Müdürlüğü en arzulanabilecek ikinci meslek. Ancak burada bir parantez açmalıyım: İK 
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Müdürlüğü ve Pazarlama Müdürlüğü dahil, dört farklı pozisyon daha aynı skoru almış 

durumda. Puanlama 5 üzerinden yapılıyor ve her biri ortalamada 4,6 puan elde etmiş. 

Sıralama ile ilgili finansçıları sevindirecek bir nokta var: Sadece yıllık ortalama maaş kriteri söz 

konusu olduğunda, 25 mesleğin / pozisyonun sıralandığı listenin tepesine Finans Müdürlüğü 

oturuyor. Hem de en yakın rakibinin neredeyse %10 üzerinde! 

Gelelim aynı listenin İngiltere için hazırlanmış olanına… Herkes “futbolun beşiği” diye 

adlandırsa da, aslında İngiltere finansın beşiği. Finans Müdürlüğünün popülaritesi adına pek 

değişen bir şey yok. Gene ikinci sırada. İkinciliği ise yalnızca Makine Mühendisliği ile 

paylaşıyor. Aldığı puan 5 üzerinden 4,4… Amerika’daki sıralamadan farklı olarak göze çarpan 

şey ise maaşlar. Görülüyor ki şayet bir İngiliz kariyer seçiminde en cazip finansal koşulları 

dikkate alıyor ise, Finans Müdürlüğünden önce gelen 4-5 seçenek daha var önünde.  

Kanada için ise birebir aynı olmasa da, oldukça benzer kriterleri esas alan başka bir firmanın 

2015 yılı araştırması sonuçlarını inceledim. Aklınıza gelebilecek neredeyse tüm meslekleri 

içeren bu listede Finans Müdürlüğü, ABD ve İngiltere’nin aksine 15.sırada kendine yer 

bulmuş. İlk 100’e göz attığımızda ise maaşlar açısından orta üst seviyede olduğunu 

görmekteyiz. Bunun başlıca sebebi, listede yer alan her bir meslek için puanlar hesaplanırken 

önümüzdeki 5 sene için tahmini talep büyümesinin de dikkate alınıyor olması ve Kanada iş 

piyasasında Finans Müdürlüğü için “sıfır” büyüme beklenilmesi.  Belki de listeler uzayıp 

gittikçe ve modeller benzerlik gösterse de biraz değiştikçe işin rengi de değişiyor. Örneğin 

gene bir başka listede, hem de ABD için yapılmış sıralamada Finans Müdürlüğü ancak 69. 

sırada yer alabilmiş. 

Peki ya Türkiye? 

Türkiye için ise bu tarz bir liste, böyle kapsamlı bir sıralama mevcut değil. Ülkemizde daha 

ziyade fikir liderlerinin ve söz sahibi bazı mercilerin (üst düzey yöneticiler, İK uzmanları, 

akademisyenler, fütüristler, bazı kamu kurumları vb.)  geleceğe dönük öngörüleri ve üniversite 

öğrencilerine yönelik bir takım araştırmalar bizlere ipuçları sunuyor. Acaba bizler de bu 

kriterler ışığında bir sıralama yapsak sonuçlar nasıl olurdu? Bunu kestirmek kolay değil. 

Kanımca az önce değindiğim listeleri de sorgusuz benimsemek çok doğru olmaz. Gene de bir 

sıralama yapılsaydı Finans Müdürlüğünün üst sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Çünkü 

gelişen, büyüyen ekonomilerde bir yandan dünya ile entegrasyon artıyor, diğer yandan da 

kurumsal yönetim ve kurumsallaşma daha fazla benimsenir hale geliyor. Bu gelişmeler de 

finans fonksiyonunun önemini, dolayısıyla bu alanda kariyer yapan profesyonellere olan talebi 

arttırıyor.  

Birçok farklı kanaldan uzun bir süreden beri takip ettiğim kadarıyla bu alandaki iş fırsatları 

azımsanmayacak düzeyde seyrediyor. İyi finansçılar tabiri yerindeyse kapanın elinde kalıyor. 

O yüzden “iş bulur muyum?” kaygısı egemen olmamalı. Terfi ve mesleki gelişim söz konusu 

olduğunda ise Türkiye’nin üç gerçeği bu mesleğin cazibesini daha da arttırıyor. Bunlardan ilki, 

holding ve grupların gittikçe daha fazla yaygınlaşmaları ve büyümeleri. Grup içi fırsatlar bazen 

öylesine ideal oluyor ki, dışarıya bakmaya gerek dahi kalmıyor. İkincisi, yurtdışı açılımı… 

Firmalarımız sürekli Türkiye’den yurtdışı yatırımlarına finanstan sorumlu yöneticiler ihraç eder 

hale geldiler. Burada işe girip kendinizi başka bir ülkede bulmanız gayet olası. Sonuncusu ise 



 

aralarında genel müdürlük de dâhil, başka pozisyonlara atlama konusundaki artan imkânlar… 

Yani başlangıç finans olabilir ama son öyle olmak zorunda değil. Tüm bunlar düşünüldüğünde 

aslında bu mesleğin cazibesi daha çok artıyor. Tüm bunlar iyi, hoş da; öte yandan maaş gibi 

önemli bir kriter var halen masada. Diğer faktörler ne kadar etkileyici olursa olsun, son derece 

kritik bir konu. Ücret araştırmalarının bir ortalamasını aldığımızda sonuçlar gösteriyor ki, 

finans alanında bir kariyer Türkiye’de bu alanda en çekici olan seçenek olmamakla birlikte iyi 

ve makul alternatifler arasında. Ancak pozisyon anlamında kariyer basamaklarını tırmanıp 

ilerledikçe çok daha cazip hale geldiğini de özellikle belirtmeliyiz.  

“İleride ne olur?” diye sorarsanız, malum… Her şey çok, ama çok hızlı değişiyor. Ben bu 

değişime rağmen finansçılara her zaman bir gereksinim ve büyük bir talep olacağını 

düşünüyorum ama bu, finans mesleğinin tek başına bunca yeni ve/veya kendini yenileyen 

meslek arasında en ön sıralarda olması için yeterli olur mu, işte orası tartışılır. Ama bildiğim 

bir gerçek var: Bu tip tartışmalar 20, 15, 10, 5 sene önce de yapılıyordu ve finans mesleği 

halen zirvede… 
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