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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  

GİRESUN MESLEK YÜKSEKOKULU 

FİNANS BANKACILIK ve SİGORTACILIK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU 

 

Bölüm Bankacılık Ve Sigortacılık Programı 

Bölüm 
Başkanı Öğr.Gör.Ömer TURANLI 

Bölümün 
amacı 

Bankacılık ve Sigortacılık programının amacı bankacılık ve sigortacılık mesleğinin 

her alanında hizmet verebilecek bilgi ve beceriye sahip, finans ve sigortacılık 

sektörünün etik değerleri benimsemiş, gerek özel gerekse kamu alnında başarıyla 

çalışabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmektir. 

Bölümün 
Hedefi 

Programın hedefi bankacılık, sigortacılık alanlarında özellikle uygulamalı bilgilere 

sahip uzman bireyler yetiştirmektir. 

Öğrenme 
Çıktıları 

- Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini 

yorumlama becerisi, 

- Finans ve Bankacılık alanındaki araç ve gereçleri kullanabilme becerisi, 

- Sigortacılık sektöründeki temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama 

becerisi, 

- Yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini ve finans kurumlarını tanıyabilme 

becerisi, 

- Bankacılık fonları hakkında bilgi sahibi olma becerisi, 

- Kamu sektöründe ve özel sektörde mali konulara ilişkin sorunları ve çözüm 

önerilerini yorumlama becerisi, 

- Sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları 

kullanabilme becerisi, 

- Yazılı ve sözlü anlatımda ana dilini doğru ve güzel kullanma becerisi, 

- Temel İngilizce yapılarını öğrenme ve öğrendikleri dili günlük hayatta ve 

gelecekte iş yaşamında kullanma becerisi, 

- İşletmenin temel işlevlerini ve toplumsal ve ekonomik çevreyle ve diğer 

işletmelerle ilişkilerini anlayabilme becerisi, 

- Piyasalardaki gelişmeleri anlama ve analiz edebilme becerisi, 

- Muhasebe mantığı ve prensipleri uygulayabilme becerisi, 

- İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme 

becerisi, 

- Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgileri öğrenme ve kullanabilme yeteneği, 

- İktisat ve maliye teorileri ile politikalarının bilinmesi ve güncel olaylarla 

bağlantısını ve uygulanabilirliğini değerlendirme becerisi, 

Eğitim 
Öğretim 
Metotları 

- Anlatım: İçeriğin öğrenciye anlatım yoluyla iletildiği yöntemdir 

 

- Soru – cevap yöntemi: Öğretmenin sorduğu soruların öğrenciler tarafından 

cevaplanmasına dayanan bir yöntemdir. 

 
- Problem çözme yöntemi: bireyin karşılaştığı ve içinden çıkılmaz gibi görünen 

sorunları çözmede kullandığı bilimsel yaklaşımı ifade eder. 

 
- Gösteri yöntemi: öğretmenin ya da başka bir uzman kişinin dersin kazanımları 

doğrultusunda bir işin nasıl yapıldığını göstermek veya prensiplerini açıklamak için 
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uyguladığı etkinliktir. 
 

- Grup tartışma yöntemi: öğrencilerin bir konu ya da bir problem durumu üzerinde 

konuşarak değişik çözüm yolları aramalarıdır. 

 

- Seminer: Yazılı bir tez ya da çalışma üzerinde grupça tartışılması tekniğidir. 

 

- Proje çalışması: ödev, gezi ve sergi gibi sınıf dışı öğretim yöntemleri içinde bir 

tekniktir. 
 

- Sunum tekniği: Öğrencilerin yaptıkları çalışmaları diğer öğrencilere sunmalarını 

içeren bir tekniktir. 
 

- Laboratuvar yöntemi: Öğrencilerin öğretim konularını laboratuvar ya da özel 

dersliklerde bireysel ya da gruplar hâlinde öğrenmeleridir. 

Verilen Derece 

Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü 

başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması 

elde eden öğrencilere finans bankacılık ve sigortacılık ön lisans diploması 

verilir. 

Kabul 
Koşulları 

Programa kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal 

mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak ve 

sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda 

öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin 

kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece 

dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. 

Mezunların 
İstihdam 
Olanakları ve 
Üst Kademeye 
Geçiş 

Programı başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz ÖSYM 

tarafından her yıl yapılan “Dikey Geçiş Sınavı” ile ilgili bölümlerin 4 yıllık 

fakültelerine geçiş yaparak eğitimlerini sürdürebilirler. Ayrıca mezun olan 

öğrencilerimiz açık öğretim fakültesinden de eğitimlerini tamamlayabilirler. 

Mezuniyet 
Koşulları 

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden 

en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden 3 öğrencilerimiz 40 iş günü stajlarını 

da tamamladıktan sonra mezuniyet hakkına sahip olur. 

Ölçme ve 
Değerlendirme 
Yöntemleri 

Programın ölçme ve değerlendirme yöntemi ara sınav notunun %40’ ı ve final 

sınavı notunun % 60’ ı değerlendirilerek geçme notu hesaplanır. Dönem sonunda 

100 üzerinde 50 puana sahip öğrencilerimiz eğer final sınavından 50 barajını 

aşmışsa başarılı kabul edilir. 

Mezunların 
İstihdam 
Olanakları 
 

Programı mezunları özellikle, bankalarda ve sigorta şirketlerinde uzman ve 

yönetici olarak çalışabilirler. Çalışma alanları bunlardan ibaret olmayıp mezunlar 

tüm şirketlerde, KOBİ’ lerde ve finans kurumlarında iş bulabilirler. Çünkü verilen 

eğitim, reel kesim firmaları ile finansal şirketlerin çalışma konularına uyum 

sağlayacak şekilde belirlenmiştir. 

 


