S İ G O RTACI L I K
B Ö L Ü M ÜN DE AL I N AN
B AŞ L I CA DE RS L E R

SİGORTACILIK NEDİR?
Sigorta, kişilerin bazı şartlar altında
karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına
yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli
bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmadır.
Sigorta kurumları müşterilerine çok
farklı alanlarda sigorta sağlarlar: günlük
yaşamımızda, sağlık, hayat, trafik, deprem,tarım, doğal afet, kaza vs. gibi çok
sayıda sigorta türü olduğunu biliyoruz.
Sigorta şirketleri, reasürans uygulaması
ile uluslararası düzeyde hiyerarşik bir
düzen içinde çalıştıklarından uluslararası boyutları da sahiptirler. Sigortacı tüm
sigorta işlem ve hizmetleri hakkında
bilgi ve uzmanlığa sahip olan meslek
insanıdır.

SİGORTACI NE İŞ YAPAR?








Sigortacı, toplumdaki insanların maruz
kaldığı risklere karşı, bu gibi risklerin
yol açacağı zararlarını giderme amacıyla faaliyet gösterir.
Sigortacı, sigortalıya ya da tazminattan
yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat
ödemeyi üstlenen taraf olarak tanımlanır.
Teknik departman görevlisi, hasar görevlisi, tahsilât görevlisi, tahsilât sorumlusu, sigorta satış elemanı sigortacılık alanının altında yer alan mesleklerdir.
Ayrıca bu gibi şirketlerin eğitim ve
araştırma departmanlarında karar alma
mekanizması içinde yer alabilirler.












Muhasebe
İktisat
Matematik
İstatistik
Finansal Yönetim
Sigorta Muhasebesi
Sigorta Matematiği
Demografi ve Hayat
Tabloları
Sigorta İşletmelerinde Risk
Yönetimi
Temel Sigorta Branşları
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SİGORTACILIK
BÖLÜMÜ
Gelişmiş ülkelerdeki bireylerce, toplum
içinde mallarının ve yaşamlarının karşı
karşıya kaldıkları çok çeşitli tehlikelere
karşı korunabilmek için, sigortacılık
sektörüne büyük önem verilmektedir.
Bu ülkelerdeki bireyler, riskleri bertaraf edebilmek için, kazançlarının bir
bölümünü zorunlu olarak tasarruf etmekte ve sigorta şirketlerine yatırmaktadırlar. Sigortacılık sektörü fonksiyonu itibariyle, bir yandan bireyleri risklere karşı korurken, diğer yandan da
toplanan bu fonların finansal piyasalara
aktarılması sonucu yatırımların artırılması sonucunda kalkınmayı da teşvik
eder. Bu görevi dolayısıyla, sigortacılık
sektörü kalkınmanın temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizde,
90'lı yıllardan sonra gelişmeye başlayan sigortacılık sektörü, henüz tam
olarak istenilen büyüklüğe ulaşamamıştır. Bunun çok çeşitli nedenleri olmakla birlikte, en önemli nedenlerinden biri de sigorta konusunda eğitimöğretim görmüş personel sayısının yetersiz olması ve bu sektörün yeni gelişmeye başlaması nedeniyle, bu konuda
eğitim-öğretim veren kurumların oluşturulmamasıdır. Sektördeki bu açığı
gidermek amacıyla halen üniversitemiz
bünyesinde eğitim veren Bankacılık ve
Sigortacılık Yüksekokulundaki sigortacılık bölümünün, sektörün ve
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sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve
yaygınlaşmasını sağlayarak, sektörün
verimliliğini arttırarak yetişmiş işgücü ile
çağdaş ülkelerdeki sigortacılık bilincinin
toplumda
yerleştirilmesinde
katkıda
bulunmaktadır. Bu çerçevede dünyadaki
yenilikler takip edilerek rekabetçi, sürekli
öğrenmeyi ve araştırmayı ilke edinen bir
sigortacılık bölümüne
ait
kültürü
oluşturulmasına çalışılmaktadır. Buna
dayanak oluşturmak için 4 yıllık lisans
eğitiminin ilk iki yılında öğrencilere
yoğun ekonomi, istatistik, finans,
yönetim, hukuk, matematik, istatistik
derslerinin
yanı
sıra
sigortacılık
sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık
alanlarına yönelik derslere de yer
verilmektedir.
Bu çerçevede uzaktan Sigortacılık
bölümü, sigorta sektörüne sektörün ve
sigortacılık hizmetlerinin gelişmesini ve
yaygınlaşmasını sağlayarak, sektörün
verimliliğini arttırarak yetişmiş iş gücü
kazandırılması misyonunu üstlenmiştir.
Okulumuzun
genel
vizyonu
doğrultusunda, bölüm vizyonumu ise
dünyadaki yenilikleri takip ederek,
rekabetçi,
sürekli
öğrenmeyi
ve
araştırmayı ilke edinen bir bölüm kültürü
oluşturmaktır.

Sektörel Çalışma Alanları




Sigorta Sektörü
Vakıf ve Sendikalar
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar






















BDDK
SPK
TMSF
Rekabet Kurumu
Sigorta Murakabe Kurulu

Hazine Müsteşarlığı
Sosyal Güvenlik Kurumları
Devlet Planlama Teşkilatı
Diğer Kamu Kurumları
TÜİK
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği
Bankacılık Sektörü
Aracı kurumlar ve Sermaye Piyasası Kurumları
Yatırım ve Kalkınma Bankaları
T.C.M.B. ve yurtdışı Temsilcilikleri
Factoring, Fortfaiting ve Leasing Şirketleri
Kalkınma Ajansları
Türkiye Bankalar Birliği
Sektördeki Yabancı Firmalar
Reel Sektör Finans Departmanları
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