PROGRAMIN TANITIMI
Bankalar ve Sigortalar modern serbest piyasa ekonomilerinin en önemli finansal
kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda hizmet sunmanın yanı sıra firmaların
gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona sahiptirler.
Bölümümüz bankacılık ve sigortacılık olmak üzere iki ayrı alandan oluşmaktadır.
Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale
yapmak, teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz
işlemleri yapmak; portföy yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon,
swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere göre,
ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde
uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu biliyoruz. Bankacı bu işlemler
hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.
Sigorta kurumları ise müşterilerine çok farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük
yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem, tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok sayıda sigorta
türü olduğunu biliyoruz. Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması ile uluslararası düzeyde
hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutları da sahiptirler. Sigortacı tüm
sigorta işlem ve hizmetleri hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.
Bölümümüz ders programlarında hem bankacılık hem sigortacılık için de gerekli ortak dersler
mevcuttur. İki alandan sadece birinde uzmanlaşma ise üçüncü sınıftan itibaren belirlenen
seçimlik dersler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

PROGRAMIN AMACI VE HEDEFLERİ
Bölümün amacı bankacılık ve sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı bilgilere
sahip uzman yetiştirmektir. Yaklaşım tarzımız mezun olan öğrencilerin çalışma yaşamına iş
tecrübesine sahip olmadan dahi adapte olmalarını sağlamaktır. Bu nedenle programlarda
uygulama derslerine ağırlık verilmiştir.

ÇALIŞMA ALANLARI
Öğrenciler işletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra Bankacılık ve Sigortacılığa
özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini
geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademe yöneticiliğine de yükselebileceklerdir. Bu
programın eğitim dili Türkçe’dir.

Örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim verilen bu programda staj döneminde öğrenciler
bankaların hazine, bireysel işlemler, operasyon gibi farklı bölümlerinde ,sigorta şirketlerinde
veya sigorta acentelerinde çalışabilmekte ve mezun olduklarında bu alanda da istihdam
edilebilmektedirler.

DİKEY GEÇİŞ İMKANLARI
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
İktisat
İşletme
İşletme Enformatiği
İşletme-Ekonomi
Lojistik Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Uluslararası Finans
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik

