B A NK ACI L I K
B Ö L Ü M ÜN DE AL I N AN
B AŞ L I CA DE RS L E R

BANKACILIK NEDİR?
Bankalar ve Sigorta şirketleri modern
serbest piyasa ekonomilerinin en
önemli finansal kuruluşlarıdır. Bu kurumlar kendi alanlarında çok sayıda
hizmet sunmanın yanı sıra firmaların
gereksinim duyduğu finansmanı sağlama dolayısı ile de sosyal fonksiyona
sahiptirler. Bankalar temel olarak mevduat toplayan ve kredi veren kuruluşlardır. Bunun yanı sıra, havale yapmak,
teminat mektubu vermek, akreditif açmak ve dış ticaret finansmanı sağlamak, döviz işlemleri yapmak; portföy
yönetmek gibi işleri de yaparlar. Günümüzde bankalar opsiyon, swap ve vadeli işlemler gibi işlemleri yapmaya
başlamıştır. Bankalar yaptıkları işlere
göre, ticaret, yatırım, kalkınma bankaları gibi farklı türlere de ayrılırlar. Küreselleşme sürecinde uluslararası bankacılığın da çok önemli rolü olduğunu
biliyoruz. Bankacı bu işlemler hakkında bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek insanıdır.

BANKACI NE İŞ YAPAR?
Bankacı gerek bireysel gerekse de kurumsal bazda bankacılık hizmetlerini
müşterilerine sunar.

Söz konusu hizmetler:
* Gişe hizmetleri ve para transferlerini gerçekleştirmek,
* Bankacılık ürünlerini pazarlamak
vb. birçok hizmeti kapsar.

Bankacı, üst düzey yönetici olarak kamu ve özel şirketlerde finansal açıdan
stratejik kararlar alır ve özellikle şirketlerin finansman fonksiyonunu üstlenir.

Ayrıca bu gibi şirketlerin eğitim ve
araştırma departmanlarında karar alma
mekanizması içinde yer alabilirler.














Muhasebe
İktisat
Matematik
İstatistik
Ekonometri
Finansal Tablolar ve Analizi
Bankacılık Teori ve Politikası
Uluslar arası Bankacılık
Bankacılık Hizmet ve
ürünleri
Bankacılık Hukuku
Bankacılıkta Muhasebe ve
Raporlama
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BANKACILIK BÖLÜMÜ
Bankacılık bölümü, finans sektörünün ihtiyacı olan ve özellikle bankacılık sektörü ile para piyasalarının
işleyişi ve mevzuatı konusunda bilgi sahibi olan uzman ve üst düzey
yönetici yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede sektöre teorik ve
uygulamaya dönük bilgilere sahip
nitelikli uzmanlar ve yönetici adayları kazandırılmaktadır. Türkiye’de
finans alanında lisans eğitimi veren
ilk ve tek dört yıllık yüksekokul,
bankacılık sektörüne ilgi duyan
gençlerimizin de eğitim almasına
olanak sağlamaktadır. Uygulamalı
finans bilimi alanında eğitim almak
isteyen ve kendini bu alanda yetiştirmek arzusunda olanlar çağın teknolojik gerekleri ile lisans eğitimini
teorik ve uygulamalı olarak tamamlayabilmektedir. Sektörün nitelikli
ve donanımlı bireyleri Türk ekonomi ve finans sektörüne katma değer
yaratarak yetişecekler ve çözüm
önerileri üretebileceklerdir. Bankacılık bölümünde, 4 yıllık lisans eğitiminin ilk iki yılında öğrencilere
yoğun ekonomi, istatistik, finans,
yönetim, hukuk ve matematik dersbsy.marmara.edu.tr

lerinin yanı sıra 3. ve 4. sınıfta bankacılık sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık
alanlarına yönelik derslere de yer verilmektedir. Ayrıca Bankacılık Bölümünde,
sektörün tüm işlevleri, hizmet türleri,
temel ilkeleri detaylarıyla verilmekte;
yalnız Türkiye'de değil daha ileri veya
gelişmekte olan ülkelerdeki bankacılık
sistemlerinin uygulamalarına kolayca
adapte olunabilecek biçimde öğrenciler
hazırlanmaktadır. Bu amaçla dersler deneyimli akademisyenlerin yanında sektörden yetişmiş yöneticiler ve uzmanlar
tarafından verilmektedir. Bu nedenle öğrenciler, eğitim süresince yeterli teorik
ve uygulamaya yönelik altyapıyla donatılmış olarak mezun olmaktadır.

Sektörel Çalışma Alanları




Bankacılık Sektörü
T.C.M.B. ve yurtdışı Temsilcilikleri
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar






















BDDK
SPK
TMSF
Rekabet Kurumu
Sigorta Murakabe Kurulu

Yatırım ve Kalkınma Bankaları
Aracı kurumlar ve Sermaye Piyasası Kurumları
Türkiye Bankalar Birliği
Hazine Müsteşarlığı
Kalkınma Ajansları
Devlet Planlama Teşkilatı
Sigorta Sektörü
Vakıf ve Sendikalar
Factoring, Fortfaiting ve Leasing Şirketleri
Sosyal Güvenlik Kurumları
Diğer Kamu Kurumları
TÜİK
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği
Sektördeki Yabancı Firmalar
Reel Sektör Finans Departmanları
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