
BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI 

Amacı: Bankacılık ve sigortacılık programı ile günümüzün hızlı değişim gösteren 

ekonomisinin ve işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin; yönetsel rollerinin, 

sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi hedefleri kapsamında, öğrencilerin genel 

bankacılık bilgileri, genel sigortacılık bilgileri, temel bankacılık ve sigortacılık hizmetleri, 

hizmet pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, banka ve sigorta hukuku ve bankacılıkta 

bilgisayar uygulamaları konularında yetkin bir düzeye ulaşmaları amaçlanmaktadır. 

 

Program Dili: Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın öğretim dili Türkçe'dir. 

 

Kabul ve Kayıt Koşulları: ÖSYM sınavı 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programa yatay geçiş yoluyla gelen veya daha önce 

başka üniversitelerde öğrenim görmüş olan öğrenciler, bu kurumlarda alıp başarılı oldukları 

derslerden Yönetim Kurulu kararı ile muaf tutulabilirler. 

Mezuniyet Şartları: Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin 

tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde 

etmek. Ayrıca mezuniyet için 30 iş gününü kapsayan “yaz stajı” zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her öğrenci dönem başında derslere kayıt 

yaptırmalı ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş 

olmaları gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi 

tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ödev, bilgisayar dersleri için laboratuar uygulama sınavı, 

quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı 

%40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden 

değerlendirilir. Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan 

öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin 

DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 

olması gerekir. 

İstihdam Olanakları: Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları, ilk iş deneyimini 

alt kademelerden başlayarak, ilerleterek kısa sürede kariyer rotasını kendisi çizer. Bugün 

kıdemli bankacıları irdelediğiniz de mutlaka bankaların çok farklı departman ve birimlerinde 

görev almış olduğunu ve bugünlere gelirken yaşadığı bankacılık kariyer serüvenlerini 

görebilirsiniz. Bu bankacılarda kendi dönemlerinde mutlaka bankacılık ve sigortacılık bölümü 

okunur mu? gibi sorularla haşır neşir olmuşlardır ancak şuanda kıdemli birer bankacı olarak 

belki  de kariyerlerinin zirvesine tırmanmış bulunmaktadırlar. 

 

2 yıllık bankacılık bölümü mezunu adaylara yönelik bankalar farklı banka iş ilanları 

yayınlayabilmektedir. Çağrı Merkezi, Şube satış, Genel müdürlük de asistanlık, banka gişe 

gibi birimler bankacılık mezunları için aslında biçilmiş kaftandır. 2 yıllık mezun alan bankalar 

bu bölümlere yerleştirdikleri, adayların kişisel başarılarını takip ederek, terfi olanakları 

dahilinde farklı pozisyonlara geçiş yapmalarına olanak tanımaktadır. Bankacılık myo 

mezunları, bankacılık ve sigortacılık mezunu ayrımı yapılmaksızın bankalarca istihdam edilen 

personel her daim aynı haklara sahip olmakta ve bankacı kimliği taşımaktadır. 

 

Bankacılık sigortacılık bölümü mezunu iş olanakları, özel bankalar da olduğu gibi kamu 

bankaları olarak nitelendirdiğimiz; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, 

Halkbank da da aynı şekilde mevcuttur. Dönemsel olarak yapılan kamu bankaları 

sınavlarına dahil olmak için başvuran adaylar, mezun oldukları eğitim seviyesi için ayrılmış 

http://www.bankaciyim.net/


olan sınavlara girerek başarılı sonuçları neticesinde bankalara yerleştirilmektedir. Özel 

bankaların aksine kamu bankaları yine belli dönemlerde KPSS şartı ve puan şartı arayarak da 

personel alabilmektedir. 

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezunlarımız 2 yıllık Ön lisans eğitimi sonrası 

girecekleri Dikey Geçiş Sınavı neticesinde, alanları ile ilgili 4 yıllık lisans eğitimine devam 

edebilmektedirler. Ayrıca 2 yıllık Ön lisans eğitimini tamamlayan her öğrenci alanı ile ilgili 4 

yıllık Açık öğretim Fakültesinin alanları ile ilgili programlarına sınavsız devam hakkı 

kazanmakta ve ilgili alana 3. sınıftan itibaren devam edebilmektedir. 

Bu programdan başarıyla mezun olan öğrenciler lisans için ÖSYM tarafından düzenlenen 

Dikey Geçiş Sınavı ile; 

1. Bankacılık 

2. Bankacılık ve Finans 

3. Bankacılık ve Sigortacılık 

4. İktisat 

5. İşletme 

6. Uluslararası İşletme 

7. Uluslararası Ticaret 

STAJ 

Bankacılık ve Sigortacılık programı öğrencilerinin ücretli veya ücretsiz olarak belirli bir 

süre içinde yaptığı “Zorunlu Uygulamalı Eğitim” çalışmasıdır. 

Amaç  

Öğrencilerin meslekleri ile ilgili olarak deneyim sahibi olmalarını ve uygulamalı eğitim 

görmelerine olanak sağlamaktır. 

Kapsam  

Bankacılık ve sigortacılık programı eğitim süresinde 2547 sayılı yükseköğretim kanunu 

gereğince yapılması zorunludur. Zorunlu stajlarını tamamlayamayan öğrencilere diploma 

verilmez. 

Uygulama  

a) Staj programı öğrencilerin olanakları ve/veya yüksekokulun kurum ve kuruluşlarla 

yaptığı iş birliği sonucu temin edildiği kontenjanlar çerçevesinde, 30 gün olarak, eğitim 

dönemi dışında yapılır. (haftasonları hariç). Staj komisyonu tarafından belirlenen tarihler 

dışında gerçekleştirilen stajlar komisyonca kabul edilmemektedir.  

Öğrenciler, staj yapacakları kurumları, dönem başında Bölüm Başkanlıklarına yazılı 

olarak bildirmek zorundadırlar. Staj yapacağı kurumlar, bölüm başkanı tarafından onaylanan 

öğrenciler, stajlarına başlayabilirler. Staj yapacağı kurum konusunda bölüm başkanının 

tereddütte kaldığı veya onaylamadığı öğrencilerin durumu Yönetim Kurulunda görüşülerek 

nihai karar verilir.  

Staj Yapılabilecek Alanlar 

Kamu ve Özel (Yerli ve Yabancı) Bankaların genel müdürlükleri veya şubeleri, 

bankaların çalışma esasları, denetim ve gözetim fonksiyonları gibi konularda hizmet veren 

devlet kuruluşları (TCMB, Hazine Müsteşarlığı, BDDK(Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 



Kurumu , TMSF, TBB vb.), Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinin (Kamu, Özel, Yabancı) 

genel müdürlükleri,  bölge müdürlükleri ve kurumsal acentalar, eksperlik ve brokerlik 

şirketleri, Reasürans şirketleri ve Serbest muhasebe mali müşavirlik sahalarında staj 

yapabilirler. 

 

 


