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Bankacılık ve Sigortacılık

Finansal sistem içerisinde yer alan bankalar ve sigorta şirketleri yenilenen ve
değişen yapılarıyla her geçen gün önemini arttırmaya devam etmektedir. Bu
değişim bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde para piyasalarının işleyişi ve
mevzuatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip ve finans sektörünün uygulamalarına
kolayca uyum sağlayabilen nitelikli meslek elemanlarına olan talebi
arttırmıştır. Bölümümüz paydaşlarıyla iş birliği içerisinde, teknolojide
yaşanan değişime ve piyasa beklentilerine uygun güncel bir müfredatla ön
lisans düzeyinde nitelikli finans, bankacılık ve sigortacılık eğitimi vermeyi
amaçlamaktadır. Sizleri; güçlü ve dinamik akademik kadromuz ile mesleki
iletişim becerisine sahip, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak hazırlamak
için Bankacılık ve Sigortacılık Programına bekliyoruz.
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Bölüm Tanıtımı
Teknolojideki gelişmelerle birlikte finans sektörü yeni
ürün ve kategorilerle dünyada ve ülkemizde hızla
büyümeye devam etmektedir. Bu büyümeye paralel
olarak önemli finansal aktörler arasında yer alan bankacılık
ve sigortacılık sektörleri de hızlı bir gelişim sürecine
girmiştir. Bilgi ekonomisinin hakim olduğu yirmi birinci
yüzyılda teknolojik gelişmelerle birlikte bir çok meslek ve
sektör yeniliğe ayak uyduramazken, teknolojik yeniliklerin
öncüsü sayılan bankacılık ve sigortacılık sektörü önemini
arttırmaya devam etmektedir. Tüm bu gelişmeler, bankacılık
ve sigortacılık mezunlarına yönelik talebi arttırmıştır.
Bankacılık ve Sigortacılık Programı olarak öğrencilerimizi
sektördeki ulusal ve uluslararası hızlı değişime uyum
sağlayan, yenilikçi ve girişimci uzmanlar olarak
yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bölümümüz genç, dinamik
ve güçlü akademik kadrosu ile 2019-2020 Eğitim ve
Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Programımız öğrencilerimizi
sektörün ihtiyacına yönelik hazırlayabilmek adına teorik
ve uygulamalı zengin öğrenim deneyimileri sunmaktadır.
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Programımızda ekonomi, finans, muhasebe, bankacılık
ve sigortacılık gibi teorik derslerin yanında, sektör uygulamaları
dersi ile zorunlu staj programı bulunmaktadır. Ayrıca,
kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile öğrencilerimizin
gelişimine katkı sağlanmaktadır. Aynı zamanda, değişim
programları çerçevesinde, Erasmus staj programı ile
öğrencilerimize Avrupa şirketlerinde staj yapma fırsatı
sunulmaktadır. Akademik olarak ilerlemek isteyen
mezunlarımız, akademik kariyerlerini lisans programlarına
geçiş yaparak sürdürebilir. İş hayatına atılmak isteyen
mezunlarımız ise, bankalarda, sigorta şirketlerinde,
leasing ve faktöring şirketlerinde, denetim şirketlerinde,
şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde hizmet
verebilir. Eksper olmaya hak kazanan mezunlar sigorta
eksperliği yapabilir. Kendi işini kurmak isteyenler ise
sigorta acentesi açabilir.
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Neden Tarsus Üniversitesi?
• Öğrenci odaklı,

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,
• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,
• Kendinizi keşfedeceğiniz

bir üniversite...

Anıl ÇERİ ( 1. sınıf öğrencisi)
Üniversitemiz sektöre yönelik eğitim
sistemi ile öğrencilerini yetiştiren, doğa
içerisinde göl manzaralı güzel bir
üniversitedir. Okulumuzun olanaklarından
memnunum, özellikle kütüphanede çok
vakit geçiriyorum. Akademisyenlerimizin
hepsi gerçekten çok harika insanlar;
hep bizim yanımızda olmak için güler
yüzle çabalıyorlar. Bölümümüzün
yetiştirdiği ve yetiştireceği öğrencileri sektörde istediği yerlere
kavuşturacağını düşünüyorum. Bu yüzden, bu okulda eğitimimi
sürdürdüğüm için kendimi şanslı hissediyorum.

Ulaş Kadir ALTUĞ ( 1. sınıf öğrencisi)

Özge YALÇIN ( 1. sınıf öğrencisi)
Üniversitemiz, sosyal olanakları ve
öğrenci odaklı eğitim sistemi ile güzel
ve genç bir üniversitedir. İsteyerek
geldiğim Bankacılık ve Sigortacılık
Programı
beklentilerimi
fazlasıyla
karşılıyor. İlk senem olmasına rağmen
bölümümle ilgili birçok bilgiye sahip
olduğumu düşünüyor ve bu yolda
ilerlemeyi hedefliyorum. Bize her türlü bilgiyi sunan akademisyenlerimiz
sadece bir öğretici değil yeri geldiğinde bir dost olarak bizimle
ilgilenmekte ve her daim güler yüzle karşılamaktadırlar.
Bölümüm sayesinde edineceğim teorik ve uygulamalı eğitimin
ileride iş hayatıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Bu
bölümden mezun olduğumda sektörde istediğim noktaya
ulaşabileceğime inanıyorum.

Akademik kadrosu ve yönetim kadrosu
okulumuzun en büyük güvencesi. Bankacılık
ve Sigortacılık Bölümü, okulumuzda
yeni açılmış bir bölüm olmasına rağmen
tecrübeli hocalarımız sayesinde her
geçen gün ilerlemeye ve gelişmeye
devam ediyor. Güçlü ve donanımlı
hocalarımız bizleri branşlarımızda
profesyonel bireyler haline getirebilmek için rehberlik ediyor.
Tarsus üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Programına kendi
sigortacılık acentemi açabilmek hedefiyle geldim. Bu programdan
mezun olduğumda hedefime ulaşmak için yeterli donanım ve
bilgiye sahip olacağıma inancım tam. Bu bölümde olmak beni
mutlu ediyor.
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