Bankacılık ve Sigortacılık (Gedik Meslek Yüksekokulu)
Programın Amacı: Yirmi birinci yüzyılda bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi ile beraber finans sektörü
de dünya çapındaki gelişimini bilgisayar devriminden öncesindekinden daha yüksek bir hızda
sürdürmekte. Global ekonomik sistemde sağlıklı bir ekonomiye sahip olmak isteyen her ülke düzgün
çalışan bir finans sektörünü insanların hizmetine sunmak zorunda.
Bugün Türk finans sektörünün büyük bir kısmını bankalar oluştururken, sigortacılık da her alanda
kendini hızla geliştiren bir alan durumunda. Türkiye’de 1980’den sonra başlayan uluslar arası
ekonomilere açılma süreci halen devam ederken gelişmiş ekonomilerdeki gibi uzmanlaşması üst
düzey sigortacılık alanları müşterilerin hizmetine sunulmakta. Finans sektörünün Türkiye’nin tüm
finansal ihtiyacını karşılayacak şekilde büyümesinin sürmesi beklenmekte, bu sebepten alandaki
eğitimli iş gücü ihtiyacının artışının devam edeceği tahmin edilmektedir.
Meslek yüksek okulumuzun bünyesinde bulunan Bankacılık ve Sigortacılık programı, her gün değişen
bankacılık sektöründeki yenilikleri takip edebilecek düzeyde ekonomi bilgisine sahip, aracı
kuruluşlarda ve bankalarda çalışabilecek yeterliliğe haiz, ofis ve bilgi araçlarını etkin şekilde kullanarak
zamanla yarışabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın dersleri ve ders içerikleri, asıl
amacına ek olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisanslama sınav müfredatı dikkate
alınarak hazırlandı. Temel hukuk bilgisinin yanı sıra uzmanlık alanlarıyla ilgili olarak her sigorta çeşidi
için gerekli hukuksal ve teorik bilgiler öğrencilere verilerek çalışma sırasında karşılaşabilecekleri
sorunların çözümünde söz sahibi olmaları sağlanmaktadır. Ayrıca seçmeli derslerle finans sektörünü
etkileyecek diğer alanlardaki genel bilgilerini artırmaları desteklenmektedir.
Kimler Bu Programa Başvurabilir: Bankacılık ve Sigortacılık programında eğitim almak isteyen kişiler,
öncelikle sayısal ve sözel düşünme kabiliyetlerine temel seviyede hakim olmalıdır. İnsan ilişkilerini
geliştirmek, müşteri ile ilişkilerin nasıl yürütülmesi gerektiğini öğrenmek isteyen, hesaplama araçlarını
kullanmayı öğrenmeye hevesli kişiler bu bölüme başvurabilirler. Kişilerin hangi liseden mezun
oldukları bu noktada çok büyük önem arz etmemektedir. Programda ders veren öğretim görevlileri
programa katılan kişilerin ayrıntılarla uğraşmayı seven, temel sistematik çalışma prensiplerine hakim
kişiler olmasını arzulamaktadırlar.
Mezuniyet Sonrası: Bankacılık ve Sigortacılık bölümü mezunları yurt içindeki sigorta şirketlerinin,
sigorta şirketlerinin acentelerinin, bankaların, faktoring ve leasing şirketlerinin ve aracı kuruluşların
yanı sıra, İngilizce lisanını iyi seviyede öğrendikleri takdirde yurt dışındaki finans kuruluşlarında da
çalışabilirler. Ayrıca ulusal ve uluslar arası şirketlerin finans departmanlarının muhasebe, nakit
yönetim, raporlama, bütçeleme birimlerinde görev alabilirler.

