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Öğret�m Kadromuz

Bölümümüz, bankacılık sektöründe uzun yıllar 
çalışmış saha tecrübes�ne sah�p hocalarımızın 
yanı sıra yüksek öğren�mler�n� İşletme, İkt�sat ve 
İstat�st�k bölümler�nde tamamlamış tecrübel� ve 
güçlü b�r kadroya sah�pt�r. D�ğer taraftan 
bankacılık ve s�gortacılık alanlarında çalışan 
deney�ml� sektör tems�lc�ler� öğrenc�ler�m�z�n 
meslekî prat�k ve uygulamalarını en üst sev�yede 
gerçekleşt�rmek üzere öneml� katkılarda 
bulunmaktadırlar.
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Tanıtım

Bölümümüz bankacılık ve s�gortacılık olmak üzere �k� ayrı 
alanda uygulamalı olarak eğ�t�m/öğret�m h�zmet� 
vermekted�r.
Bankalar temel olarak kred� veren ve mevduat toplayan 
kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, tem�nat mektubu vermek, 
havale/EFT yapmak, akred�t�f açmak ve dış t�caret 
finansmanı sağlamak, döv�z �şlemler� yapmak, portföy 
yönetmek g�b� �şler� de yaparlar. Günümüzde bankalar 
ops�yon, swap ve vadel� �şlemler g�b� �şlemler� de 
yapmaktadırlar. Bankalar yaptıkları �şlere göre, yatırım, 
t�caret, kalkınma bankaları g�b� farklı türlere de ayrılırlar. 
Küreselleşme sürec�nde uluslararası bankacılığın da çok 
öneml� rolü olduğunu b�l�yoruz. Bankacı, bu �şlemler 
hakkında b�lg� ve uzmanlığa sah�p olan meslek �nsanıdır.
S�gorta ş�rketler� �se müşter�ler�ne çok farklı alanlarda s�gorta 
h�zmetler� sağlarlar; günlük yaşamımızda, sağlık, hayat, 
zorunlu trafik, kasko, deprem, doğal afet, tarım vs. g�b� çok 
sayıda s�gorta türü bulunmaktadır. S�gorta ş�rketler�, 
reasürans uygulaması �le uluslararası düzeyde h�yerarş�k b�r 
düzen �ç�nde çalıştıklarından uluslararası boyutlara da 
sah�pt�rler. S�gortacı, tüm s�gorta �şlem ve h�zmetler� 
hakkında b�lg� ve uzmanlığa sah�p olan meslek �nsanıdır.

Bölümümüzün  Amacı  ve  Hedefi

Bölümümüzün amacı bankacılık ve s�gortacılık alanlarında 
sektörün �ht�yaçlarına uygun altyapıya, gerekl� b�lg� ve 
donanıma sah�p uzman yet�şt�rmekt�r. Bu nedenle 
programlarda uygulama dersler�ne ağırlık ver�lm�şt�r. 
Bankacılık Bölümü t�t�zl�kle bel�rled�ğ� ders ve uygulama 
programları �le Sermaye P�yasası Kurulunun (SPK), 
bankaların, s�gorta ş�rketler�n�n açtığı sınavlara hazırlama 
amacını da gütmekted�r.
Bel�rlenen amaçların gerçekleşmes�nde etk�n ders 
programlar ıy la  b�r l �kte,  bank a,  para ve sermaye 
p�yasalarında sektörün önde gelen �s�mler�n�n meslek� b�lg� 
ve tecrübeler�n�n paylaşıldığı �nterakt�f b�r ortamın tes�s�, 
meslek� gel�ş�m sem�nerler� ve konferanslarla öğrenc�ler�n 
sektörle tanışma ve kaynaşması hede�enmekted�r.

Ayrıca bünyem�zde öğrenc�ler�n sosyal yetk�nl�kler�n� 
gel�şt�reb�lmeler�  �ç�n b�rçok öğrenc� toplulukları 
faal�yetler�nden faydalanmaları mümkündür. Bu kapsamda, 
geleneksel olarak her yıl Ankara’da Türk�ye Cumhur�yet 
Merkez Bankası’na eğ�t�m ve b�lg�lend�rme amaçlı tekn�k 
gez�, B�l�m Merkez�’ne tekn�k gez�, proje ve d�ğer sosyal 
etk�nl�kler yapılmaktadır.

Mesleğ�n Önem� ve Geleceğ�

Bankalar ve s�gorta ş�rketler� g�derek daha fazla fonks�yon ve 
önem kazanmaktadırlar. Türk�ye’de 2002 yılında 120.000 
olan banka personel� sayısı Mart 2019'da 190.908’e 
ulaşmıştır. Şube sayısı �se aynı sürede, 6.100’den 10.412’ye 
çıkmıştır. Bu sayılar muhtemelen ekonom�k gel�şmeye bağlı 
olarak çok daha fazla artacak ve sektörün n�tel�kl� eleman ve 
uzman �ht�yacı daha da fazlalaşacaktır. S�gorta sektöründe 
de aynı gel�şmey� göreb�l�yoruz; 2006’da 55 olan s�gorta ve 
reasürans ş�rket sayısı Mart 2019’da 62’ye çıkmıştır. 2010’da 
10.652 olan s�gorta ş�rketler� çalışanları sayısı 2019’da 
14.062’ye çıkmıştır. Bu sektörde de kal�fiye eleman ve uzman 
�ht�yacı bulunmaktadır. 

Çalışma Alanları  ve  İst�hdam

Bölümümüz mezunları özell�kle, bankalarda ve s�gorta 
ş�rketler�nde çeş�tl� b�r�m ve poz�syonlarda müfett�ş 
yardımcıs ı ,  uzman yardımcıs ı ,  yönet �c �  ve  d�ğer 
poz�syonlarda çalışab�l�rler. Çalışma alanları bunlardan 
�baret olmayıp mezunlarımız tüm ş�rketlerde, KOBİ’lerde, 
Leas�ng, Factor�ng, Borsa, Sermaye P�yasaları ve d�ğer finans 
kurumlarında da �ş bulab�l�rler. Çünkü uygulanan müfredat 
ve ver�len eğ�t�m, reel kes�m firmaları �le finansal ş�rketler�n 
çalışma konularına uyum sağlayacak şek�lde bel�rlenm�şt�r.
Öğrenc�ler�m�z�n 2. ve 3. Sınıftan �t�baren Konya’da b�r 
Katılım Bankasının Çağrı Merkez�nde öğren�mler�n� 
aksatmayacak şek�lde part t�me çalışma �mkânı mevcut 
olup,mezun olduktan sonra da şubelerde görev 
alab�lmekted�rler.  

Ayrıca, 4. sınıfın son dönem�nde (8. dönem) öğrenc�ler�m�z 
haftanın 5 günü bankacılık ya da s�gortacılık sektöründe 
çalışmakta, öğrend�kler� teor�k b�lg�ler� sahada prat�k olarak 
da gel�şt�rmekte ve örgüt kültürünü uygulamalı olarak 
öğrenmekted�rler. En öneml� farklılığımız olan ve d�ğer 
fakültelere örnek oluşturacak bu uygulamamız �le son 
dönem staj yaptıkları yerlerde şu an çalışmakta olan b�rçok 
mezun öğrenc�m�z bulunmaktadır.     
Ö z e l l � k l e   e n  g ü ç l ü  y ö n ü m ü z  o l a n  s o n  d ö n e m 
uygulamamızın kazanımlarıyla bankacılık ve s�gortacılık 
sektörü �le akadem�k kadromuzun kurduğu güçlü bağ 
sayes�nde zaman zaman sektörden gelen talepler 
doğrultusunda öğrenc�ler�m�z� yönlend�rmektey�z. Bu 
bağlamda, en çok önem verd�ğ�m�z hususların başında 
gelen �st�hdam konusunda, b�rçok öğrenc�m�z�n adı geçen 
sektör lerde �st �hdam ed� lmes�nden memnun�yet 
duymaktayız. 

S�zler� de Bankacılık Bölümümüzde Normal 
Öğret�m veya İk�nc� Öğret�m öğrenc�ler�m�z 
olarak aramızda görmekten mutluluk 
duyarız.
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