
BANKACILIK VE S İGORTACILIK BÖLÜMÜ

UYGULAMALI BİL İMLER YÜKSEKOKULU



PROGRAM AMACI

Bankacılık ve Sigortacılık, dünya ekonomisinin önemli finansal aktörlerinden biri
olması ve büyük bir istihdam ağı yaratması açısından dünyanın önemi her geçen
gün artan iş sektörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu doğrultuda iki ayrı disiplinden oluşan lisans programımız, ekonominin baş
aktörü olan Bankacılık ve Sigortacılık sektörünün ihtiyacı doğrultusunda eğitim ve
öğretim faaliyetlerini sürdürerek, nitelikli iş gücü kaynağını yetiştirmektedir.

Programın asıl amacı öğrencilerine ekonomi, finans, bankacılık, sigortacılık,
hazine ve fon yönetimi, risk yönetimi gibi pek çok alanda bilgi ve beceriler
kazandırarak, rekabetin giderek arttığı işletmelerde mezunlarının çalışma
hayatında başarılı olmaları için ihtiyaç duyacakları eğitimi sunmaktır.
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PROGRAM HEDEFİ

Bugünün rekabetçi piyasa koşullarında,

Ø sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış,

Ø hızlı ve doğru bir şekilde analitik kararlar alabilen,

Ø teorik bilgi yanında, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen,

Ø araştıran, sorgulayan, yeniliklere açık,

Ø alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda 
bir ileri eğitim düzeyinde ve/veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme 

becerileri kazandırarak, 

finans piyasasının tercih ettiği ve aranılan nitelikte bölüm olabilmektir
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DEĞERLERİMİZ

• İnsani değerlere saygılı, evrensel ve bilimsel ve etik değerlere bağlı, eşitlik, 
güvenirlilik, akılcılık ilkelerine sahip olmak,

• Hiçbir ayrım gözetmeyen Hümanist bir yaklaşıma sahip olmak,

• Uluslararası iş birliği ve paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak,

• Yaşam boyu öğrenme perspektifine ve mentorluk bilincine sahip olmak,

• Değişime ve yeniliklere açık eleştirel bakış açısına sahip olmak,

• Öğrenci odaklı anlayış, 

• Kurum kültürünü sürdürülebilirlikte kararlı olmak
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EĞİTİM STRATEJİMİZ

İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer 
alan Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerimize, kurumsal değerlerimizi 
sahiplenen, teoriyi pratikle tamamlayan seçkin akademik kadrosu ve “Risk ve 

Fon Yönetimi” tematik evrensel değerleri taşıyan müfredat dersleri ile sektörel
entegrasyon için kuvvetli bir zemin oluşturulmaktadır
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BÖLÜM ÖĞRENCİ SAYILARI
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İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (RİSK VE FON YÖNETİMİ)

PROGRAM YAPISI Kredi K (%) AKTS AKTS(%)

SEÇMELİ DERSLER 36 26% 60 25%

BÖLÜM DERSLERİ 57 44% 134 56%

TAMAMLAYICI DERSLER 26 20% 32 13%

ZORUNLU YÖK DERSLERİ (TRD, ATA, YDL, vb.) 14 10% 14 6%

TOPLAM KREDİ 133 100% 240 100%
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ÖĞRETİM PLANI

I.YIL

1.YARIYIL 2.YARIYIL 

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS

YDL101 Yabancı Dil I 3 0 0 3 3 YDL102 Yabancı Dil II 3 0 0 3 3

TRD101 Türk Dili I 2 0 0 2 2 TRD102 Türk Dili II 2 0 0 2 2

SOS115 Sosyolojiye Giriş 3 0 0 3 4 SOS116 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3 4

EKF109 İktisada Giriş I 3 0 0 3 4 SOS118 Felsefeye Giriş 3 0 0 3 4

SBU109 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 0 3 4 HUK102 Hukuka Giriş 3 0 0 3 4

BAY103 Finansal Muhasebe I 3 0 0 3 6 BAY106 Finansal Muhasebe II 3 0 0 3 6

BAY105 Bankacılığa Giriş 3 0 0 3 7 BAY108 Sigortacılığa Giriş 3 0 0 3 7

TOPLAM 20 0 0 20 30 TOPLAM 20 0 0 20 30
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II.YIL

3.YARIYIL 4.YARIYIL 

Ders 
Kodu

Ders Adı T U L K AKTS
Ders Kodu

Ders Adı T U L K AKTS

ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2
ATA202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi II
2 0 0 2 2

YDL201 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2 2 YDL202 Mesleki İngilizce II 2 0 0 2 2

ISL221
Akademik Başarı ve Sosyal Yaşam 
Becerileri

2 0 0 2 2
EKF218

Sürdürülebilirliğe Giriş 2 0 0 2 2

BAY213 Mikro İktisat 3 0 0 3 6 BAY212 Makro İktisat 3 0 0 3 6

BAY215 Ticaret Hukuku 3 0 0 3 6 BAY214 Bankacılık İşlemleri 3 0 0 3 6

BAY217 Finansal Yönetim 3 0 0 3 6 BAY216 Borçlar Hukuku 3 0 0 3 6

BAY219 Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3 6 BAY218 Sigorta Branşları 3 0 0 3 6

TOPLAM 18 0 0 18 30 TOPLAM 18 0 0 18 30
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III.YIL

5.YARIYIL 6.YARIYIL 

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS

BAY395 Yaz Stajı 0 0 0 0 8
BAY326

Finansal Piyasalar 3 0 0 3 7

BAY313
Para Teorisi ve 
Politikası

3 0 0 3 7
BAY328 Uluslararası İktisat 3 0 0 3 8

Seçmeli Ders 3 0 0 3 5 Seçmeli Ders 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders 3 0 0 3 5 Seçmeli Ders 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders 3 0 0 3 5 Seçmeli Ders 3 0 0 3 5

TOPLAM 12 0 0 12 30 TOPLAM 15 0 0 15 30
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IV.YIL

7.YARIYIL 8.YARIYIL 

Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS Ders Kodu Ders Adı T U L K AKTS

BAY415 Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 0 3 7
BAY414 Bankacılıkta Hazine ve Fon Yönetimi

3
0 0 3 7

BAY417 Aktüerya ve Sigortacılık İşlemleri 3 0 0 3 8
BAY416 Sürdürülebilir Sigorta Uygulamaları

3
0 0 3 8

Seçmeli Ders 3 0 0 3 5 Seçmeli Ders 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders 3 0 0 3 5 Seçmeli Ders 3 0 0 3 5

Seçmeli Ders 3 0 0 3 5 Seçmeli Ders 3 0 0 3 5

TOPLAM 15 0 0 15 30 TOPLAM 15 0 0 15 30

Güz Yarıyılı Kredi Toplamı 65 0 0 65 120 Bahar Yarıyılı Kredi Toplamı 68
0 0 68 120

Genel Toplam 133 0 0 133 240

Kısaltmalar: T = Haftalık teorik ders saati; U/L = Haftalık laboratuvar veya uygulama saati; K = Ders Kredisi; A = AKTS Kredisi
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UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SEÇMELİ DERS LİSTESİ

BAY317 Uluslararası Bankacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencileri Uygulamalı Bilimler 

Yüksekokulunun seçmeli ders havuzundan (242 ders) bölüm dışı dersleri de 
seçme özgürlüğüne sahiplerdir. Böylece mesleki eğitimleri dışında farklı bir 

dersin işleyişine dahil olabilecekler ve böylelikle öğrencilerimiz kariyer yönetimi 
konusunda kendilerini çok yönlü olarak geliştirebileceklerdir

BAY319 Finansal Tablolar

BAY320 Türev Ürünler ve Piyasalar

BAY321 Bireysel ve Kurumsal Bankacılık

BAY324 Finansal Hizmet Pazarlaması

BAY405 Bankacılıkta Kredi Yönetimi

BAY407 Sağlık ve Emeklilik Sigortaları

BAY412 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar

BAY418 Portföy Yönetimi

BAY419 Banka ve Sigorta Muhasebesi

BAY420 Sigorta ve Risk Yönetimi

BAY421 Bankacılık ve Sigortacılık Hukuku
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TEMASI ZORUNLU DERSLER SEÇMEL İ DERSLER

Risk ve Fon Yönetimi

Bankacılık ve Sigortacılık Müfredatı I. ve II. 
Yarıyılda temel nitelikte bankacılık, 
sigortacılık, iktisat, finans ve hukuk dersleri 
yer almaktadır. III. Ve IV. yarıyılda ise yoğun 
teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır.

Para Teorisi ve Politikası Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar

Finansal Piyasalar Türev Ürünler ve Piyasalar 

Uluslararası İktisat Finansal Tablolar

Uluslararası Finansal Piyasalar Uluslararası Bankacılık

Aktüerya ve Sigortacılık İşlemleri Sigortacılık ve Risk Yönetimi

Bankacılıkta Hazine ve Fon Yönetimi Portföy Yönetimi

Sürdürülebilir Sigorta Uygulamaları Sağlık ve Emeklilik Sigortaları



ÖĞRENCİ KABULÜ KAYIT İŞ ̧LEMLERİ, 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER İLE DEĞİŞ İM

PROGRAMLARINA İLİŞK İN ESASLAR 

Öğrenim Ücreti

Lisans ve ön lisans öğrencilerinden her öğretim yılında, Mütevelli Heyeti
tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti alınır.

Normal öğretim süresi içerisinde mezuniyet koşulunu yerine getiremeyen
öğrenciler öğretim programlarında yer alan başarısız oldukları ders ve
stajlar için kredi veya AKTS kredisi esas alınarak öğretim yılının başında
Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler.
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ÖĞRENCİ KABULÜ KAYIT İŞ ̧LEMLERİ, 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER İLE DEĞİŞ İM

PROGRAMLARINA İLİŞK İN ESASLAR 

Öğrenci kabulü ilk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler 

Başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmamak kaydıyla (Açık öğretim
fakülteleri hariç) Üniversitenin lisans ve ön lisans programlarına Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sonuçlarına göre öğrenci alınır.

Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerin
kayıtları, ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul
edilir.
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ÖĞRENCİ KABULÜ KAYIT İŞ ̧LEMLERİ, 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER İLE DEĞİŞ İM

PROGRAMLARINA İLİŞK İN ESASLAR 

Öğrenci kabulü ilk kayıt işlemleri ve gerekli belgeler 

Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elemanı atanır.
Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler ve ders kayıt dönemlerinde öğrenciye
akademik danışmanlık yapar.
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ÖĞRENCİ KABULÜ KAYIT İŞ ̧LEMLERİ, 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER İLE DEĞİŞ İM 

PROGRAMLARINA İLİŞK İN ESASLAR 

Yarıyıl Kayıtları 

Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesinden öğrencinin kendisi sorumludur. Ders
kayıt formu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİS) üzerinden öğrenci tarafından doldurulur ve
onaylanır.

Öğrencilerin, her yarıyıl ilgili kurulca belirlenen esaslara göre kayıtlarını yenilemeleri
gerekir. Kayıt yenileme işlemi, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde
yapılır.

Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin
yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler kayıt yaptırmadığı
yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenime devam edemez ve sınavlara
giremez. Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.
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ÖĞRENCİ KABULÜ KAYIT İŞ ̧LEMLERİ, 
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER İLE DEĞİŞ İM 

PROGRAMLARINA İLİŞK İN ESASLAR 

Yarıyıl Kayıtları 

Üniversitece belirlenen şartlar çerçevesinde öğrenim ücretini ödemeyen
öğrencilerin yarıyıl kayıtları yenilenmez. Kayıtları yenilenmeyen öğrenciler kayıt
yaptırmadığı yarıyıllarda öğrencilik haklarından yararlanamaz, öğrenime devam
edemez ve sınavlara giremez.

Kayıt yenilenmeyen yarıyıl, öğrenim süresinden sayılır.
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ÖĞRENC İ KABULÜ KAYIT İŞ ̧LEMLER İ ,  
YATAY VE D İKEY GEÇ İŞLER İLE DEĞİŞ İM 

PROGRAMLARINA İL İŞK İN ESASLAR 

Yatay ve Dikey Geçişler

Yatay ve dikey geçişlerde öğrencilerin intibak
işlemlerinde, önceki eğitimleri sırasında almış
oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili
yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve
öğrencilerin almaları gereken derslere göre
hangi yarıyıla intibak ettirildiği tespit edilerek
programa kaydı yapılır.

Bu öğrencilerin eşdeğer sayılan derslerinin
notları not sistemine çevrilerek öğrenci
kütüğüne işlenir ve akademik ortalamaya katılır.
Not sistemine dönüştürme işleminde öğrencinin
geldiği kurumdan aldığı başarılı veya koşullu
başarılı olduğu dersler esas alınarak intibakları
yapılır.

Not dönüşümü sonrasında elde edilen harf notu
öğrencinin önceki eğitimi sırasında aldığı harf
notunun altına düşürülemez, başarısız sayılamaz
ve not dönüşümü sonrasında elde edilen harf
notunun aldığı harf notundan yüksek olması
halinde yüksek olan notu esas alınır.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN 
ESASLAR 

Öğretim Yılı 

Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl güz ve bahar
olmak üzere iki yarıyıldan ve her yarıyıl ara sınavlar dahil olmak üzere en az on
dört hafta ve en az yetmiş iş gününden oluşur. Senato, gerektiğinde yarıyıllara
ek olarak Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yaz öğretimi açılmasına karar
verebilir. Yarıyıl sonu sınavı ve bu sınavlara hazırlık süreleri ile staj gerektiren
programlarda staj süreleri, bu sürelerin dışındadır.

Resmi tatil günleri öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, gerektiğinde ilgili birimce
önerilen öğretim faaliyetleri ve sınavları Senato kararıyla cumartesi ve pazar
günleri de yapılabilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN 
ESASLAR 

Öğretim süresi, şekli ve dili 

Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bu öğrenimlerini 
tamamlamak için tanınan azami süreler; iki yıllık ön lisans için dört, dört yıllık 
lisans için yedi yıldır. 

Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin, cezalı geçirdikleri süre 
öğrenim süresinden sayılır. Kayıt dondurma, raporlu ve izinli sayılma 
süresi azami öğrenim süresinden sayılmaz.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN 
ESASLAR 

Fakülte ve yüksekokulların lisans programları, ön lisans düzeyini içinde 
barındıran bütünleşik iki düzeyden oluşur. 

Bu programların ön lisans düzeyini tamamlamak için normal öğrenim süresi iki 
eğitim-öğretim yılı ve tamamlanması gereken toplam asgari kredi 120 
AKTS’dir. 

Lisans programlarının toplam süresi dört eğitim-öğretim yılı olup, 
tamamlanması gereken toplam asgari kredi 240 AKTS’dir. 

1 AKTS kredisi 25,5 saat öğrenci iş yüküne karşılık gelecek şekilde 
belirlenir. 
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN 
ESASLAR 

Yaz Öğretimi 

Yaz okulu; öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alamadıkları, alıp başarısız
oldukları veya başarılı oldukları dersleri tekrar alarak notlarını yükseltmelerine
imkan sağlamak ve aynı zamanda İngilizce hazırlık sınıfında yıl içinde başarısız olan
öğrencilerin başarılı olmalarına destek olmak amacıyla açılabilir.

Yaz okulu; Üniversitede, eğitim-öğretim yılının güz ve bahar döneminin dışında kalan
yaz ayları içinde düzenlenir. Yaz okulu isteğe bağlı olup, burslu olup olmadıklarına
bakılmaksızın tüm öğrenciler Mütevelli Heyetçe belirlenen ücreti öderler.

Yaz okulunun başlangıç ̧ tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından
sonra olacak şekilde akademik takvimde belirtilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN 
ESASLAR 

Yaz Öğretimi 

Yaz okulunda ders alacak öğrencinin, kesin ders kayıt işlemlerini yaz 
okulu başlamadan önce tamamlaması gerekir. 

Yaz okulunda ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme uygulanmaz. 
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ESASLAR 

Yaz Öğretimi 

Yaz okulunda yer alan derslerin açılabilmesi için, gerekli olan en az
öğrenci sayısı, Üniversitenin yetkili kurullarınca belirlenir. Kesin ders
kayıtları sonunda, öğrenci sayıları tespit edilir ve açılacak dersler
öğrencilere duyurulur. Öğrenci sayıları yeterli olmayan dersler
kapatılır.
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ESASLAR 

Yaz Öğretimi 

Bir ders yaz okulunda açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz
okuluna ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve
içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel
kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim
yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir.
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ESASLAR 

Yaz Öğretimi 

Yaz öğretiminde başarı değerlendirmesi, normal dönemlerde
uygulanan yöntemlerle yapılır.

Yaz öğretimi derslerinden alınan tüm notlar not döküm belgesinde
gösterilir.

Söz konusu derslerden daha önce alınmış olan notlar, genel not
ortalaması hesabında dikkate alınmaz; yaz öğretiminde alınan not,
genel not ortalamasının hesabında kullanılır.
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Derse yazılma, ders bırakma 

Öğrencinin normal olarak devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki
kredili derslere normal ders yükü kayıt olduğu kredili derslerin tümüne yarıyıl
ders yükü denir. Ders yükünün hesabında, derslerin yerel kredi değeri ile AKTS
değerleri esas alınır. Bir yarıyılda normal ders yükü 30 AKTS, yarıyıl ders
yükü alttan alınan derslerle birlikte en fazla 45 AKTS olabilir.

Yarıyıl ders yükü hesabında yaz stajlarının AKTS kredileri ders yükü hesabına
katılmaz.
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Derse yazılma, ders bırakma 

Ders kayıtlarında uygulanacak esaslar şunlardır:

a) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce
almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Bu derslerin verilmesine alt
yarıyıllardan başlanır, öğretim programından çıkartılan derslerin yerine ise, ilgili
kurulların önerisi ve Senatonun kararı ile belirlenen eşdeğer kabul edilen dersler
alınır.
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b) Daha önce alınan bir seçmeli dersin tekrarında veya seçmeli dersin 
açılmaması durumunda, bunun yerine aynı seçmeli gruptan olmak üzere 
başka bir seçmeli ders alınabilir. 

Öğrencinin daha önce aldığı ve devam koşulunu yerine getirdiği 
seçmeli bir dersin yerine yeni bir seçmeli derse kayıt yaptırması halinde derse 
devam zorunludur. Zorunlu ve seçmeli derslerin şubelere ayrılması ve bir seçmeli 
dersin açılabilmesi için öğrenci sayısı ilgili birim yönetim kurulu kararı ve 
Rektörlük onayı ile belirlenir. 
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c) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve 
GANO’ları en az 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir 
üst yıla ait yarıyıldan 1 (bir), GANO’ları 3.50 ve üzeri olan öğrenciler ise 2 (iki) 
ders alabilir. 

ç) Öğrenci, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde bir 
veya daha fazla dersten çekilebilir veya başka derslere kaydını yaptırabilir. 
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Derslere devam zorunluluğu 

I.  Her öğrenci, devam edeceği yarıyıla ait ders, 
uygulama, laboratuvar, proje, seminer, atölye, staj, 
bitirme çalışması ve benzeri çalışmalara katılmak 
zorundadır. 

-Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama 
ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam 
etmeyen ve devamsızlıkları ilan edilen öğrenciler 
o dersin ara sınav, mazeret sınavı, final, bütünleme 
sınavlarına alınmaz ve ek sınav haklarından 
yararlanamaz. 
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Derslere devam zorunluluğu 

II. Daha önce devam koşulu sağlanmış dersler için güz ve bahar yarıyıllarında tekrar
devam koşulu aranmaz.; fakat yaz öğretiminde öğrenciler kayıt yaptırdıkları
derslere devam etmek zorundadırlar. Yaz öğretiminde devamsız kaldıkları
dersleri güz ve bahar yarıyıllarında tekrar aldıklarında derslere devam etmek
zorundadır.

III. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları derse devam sürelerinin hesabında
dikkate alınmaz. Öğrenci rapor süresince devamsız sayılır.
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Yarıyıl ve genel not ortalamaları 

(1) Bir yarıyıl içerisinde alınan derslerin rakamsal
başarı notlarının, o derslerin kredi değerleri ile
ayrı ayrı çarpımları toplamının, bu derslerin kredi
değerleri toplamına bölünmesiyle belirlenen nota
yarıyıl not ortalaması (ANO) denir.

(2) Alınan tüm derslere uygulanması ile
hesaplanan nota GANO denir. Ancak, genel not
ortalamasının hesabına sadece öğretim
programında bulunan dersler katılır.
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Ders muafiyeti 

Merkezi yerleştirme sınavı ile yerleştirilen öğrenciler, ders kaydı yaptırdıkları ilk
yarıyıl başında, en geç ders ekleme bırakma dönemi sonuna kadar, önceki
yükseköğrenimi sırasında aldığı başarılı veya koşullu başarılı olduğu dersleri
gösteren bir belge ibraz etmek koşulu ile bazı derslerden bir defa muafiyet
talebinde bulunabilir. Eş zamanlı olarak ikinci bir yükseköğrenime devam eden
öğrenciler ise başarılı oldukları ve muafiyet istedikleri derslerden en geç ders
ekleme bırakma dönemi sonuna kadar muafiyet talebi için başvurabilir.

Muafiyet talebinde bulunulmayan ve ders kaydı yaptırıp başarısız olunan dersler
için öğrenci yeni bir muafiyet talebinde bulunamaz.
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Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu

Başarı Notu Katsayı Eş Değer Puan
• AA 4.00 90–100

• BA 3.50 85–89
• BB 3.00 75–84

• CB 2.50 65–74
• CC 2.00 60–64

• DC 1.50 50–59

• DD 1.00 45–49

• FD 0.50 40–44
• FF 0.00 00–39
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Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu
Ortalamaya katılmayan notlar şunlardır:

1) G (Geçer) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı 
olan öğrencilere verilir.

2) K (Kalır) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız 
olan öğrencilere verilir.

3) D (Devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin 
yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. D 
notu, not ortalaması hesabında FF notu gibi işlem görür.
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Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu
1V) H (Hesaplanmayan) notu fazladan alınan ve ortalamaya katılmayan derslerden 
alınan notu ifade eder. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı dersler 
not döküm belgesinde gösterilir. GANO’ya sadece öğretim programında istenen 
kredi ve sayıdaki dersler en yüksek not alınan dersten başlayarak katılır, artan 
dersler GANO’ya katılmaz. Mezuniyette fazladan alınan başarılmamış̧ olan dersler 
not döküm belgesinden silinir. Fazladan alınan seçmeli veya bölüm/program dışı 
dersler zorunlu dersler yerine sayılmaz.

V) E (Eksik) notu Ders kaydı yaptırılan ve notları girilmeyen dersleri gösterir. 
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Başarı Durumu, Sınamalı Statü ve Genel
Not Ortalamasının Yükseltilmesi
Bir dersin başarı notu o derse ait yarıyıl içi
sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama,
ödev, proje, atölye, seminer, laboratuvar ve
benzeri yarıyıl içi çalışmalarından alınan notun
%40’ı ve yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan
almak koşuluyla notun %60’ı toplanarak
hesaplanır.
Yarıyıl içinde ara sınavların dışındaki çalışmalar için
not verilmesi halinde ara sınavların katkısı %30 ve
diğer çalışmaların katkısı %10 dur. Yarıyıl sonu
sınavlarında 40 puanın altında alınan ders için FF
harf notu işlenir.
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Başarı Durumu, Sınamalı Statü ve Genel
Not Ortalamasının Yükseltilmesi
Bir dersten G, CC ve daha yukarı not alan
öğrenci o dersten başarılı, DD ve DC notu alan
öğrenci o dersten koşullu başarılı sayılır. Herhangi
bir dersten FD, FF, D, K notu alan bir öğrenci ise
o dersten başarısız olup, öğrencinin bu dersi
tekrarlaması gerekir.
GANO’su 2.00 ve daha yukarı olan FF, FD, D, K
notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. Hazırlık
programını, ön lisans ve lisans öğrenimini
başarıyla tamamlamak için programda
bulunan derslerin tümünden başarılı olmak ve
GANO’ nun en az 2.00 olması gerekir.

UYGULAMALI GELİŞİM, HAYATINDAKİ DEĞİŞİM                       BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ     



EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Başarı Durumu, Sınamalı Statü ve Genel Not
OrtalamasınınYükseltilmesi
Lisans programlarında dördüncü yarıyıl ve altıncı
yarıyıl sonunda GANO’su 1.80’in altında kalan
öğrenci sınamalı statüye geçirilir.
Sınamalı statüde olan bir öğrenci, sınamalı statüden
çıkana kadar sınamalı duruma düştüğü yarıyıl ve alt
yarıyıllara ait dersleri alır. Sınamalı durumunda olan
bir öğrencinin yarıyıl ders yükü 45 AKTS ders
yükünü geçemez.
Dikey geçiş ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran lisans
öğrencileri için de bu kural geçerlidir. Fakat yatay ve
dikey geçişleri kabul edilen öğrencilerin ilk intibak
yapılan sınıf ve yarıyıl için sınamalı statü aranmaz.
Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler alt
yarıyıl derslerine öncelikle kayıt yaptırarak yarıyıl azami
ders yükünü aşmamak koşulu ile tüm derslere kayıt
yaptırabilir.
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Başarı durumu, sınamalı statü ve genel not ortalamasının yükseltilmesi 

GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri danışman onayı
ile ve dönem kredisi ve ortalamasına dahil olmak koşuluyla tekrar alabilir. GANO
hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.
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Onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi 

Haklarında disiplin cezası ve kesinleşmiş
mahkumiyet kararı olmamak koşulu ile mezuniyet
aşamasında GANO’su 3.00’ın üstünde olan
öğrenciler onur öğrencisi, 3.50’nin üstünde
olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi olarak
nitelendirilir. Bu öğrencilere onur ve yüksek onur
belgesi diplomaları birlikte verilir.

UYGULAMALI GELİŞİM, HAYATINDAKİ DEĞİŞİM                       BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ     



EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Sınavlar 

Sınavlar akademik takvimde belirtilen dönemlerde ilgili yönetim kurullarının
belirlediği tarihlerde ve zamanlarda yapılır. Sınavlar ilgili yönetim kurulunun gerek
görmesi halinde cumartesi ve pazar günleri de yapılabilir.
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Sınavlar 
Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek
kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir
dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle
devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili
yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde
mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

*Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam
teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu
öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor
saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.
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Bütünleme sınavı öğrencilerin dönem sonunda başarısız oldukları ve koşullu başarılı
oldukları dersler için tanınan bir hak olup, her yarıyılda yarıyıl sonu sınavı yapılan
derslerin bütünleme sınavları yapılır. Yarıyıl içindeki ara sınav ve tüm çalışmaların %
40’ı ve bütünleme sınavından en az 40 puan almak koşuluyla alınan notun % 60’ı
toplanarak başarı notu hesaplanır. Bütünleme sınavına girmeyen öğrencilerin en son
aldıkları not geçerlidir.
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Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden
başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle
ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili
dersten tek ders sınavına alınırlar.

Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim öğretim döneminde derse
tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik
takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir.
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Muafiyet sınavları eğitim öğretim döneminin (güz yarıyılı) başında yılda bir kere akademik
takvimde belirtilen tarihte yapılır. Öğrenciler bir dersten ancak bir defa muafiyet
sınavına girebilir.

Muafiyet sınavında başarılı olabilmek için CC ve üzerinde not alınması gerekir.
Muafiyet sınavından başarılı olanlar, sınav sonucunun iptalini isteyerek derse devam
edemezler veya dersten başarılı olanlar (DD ve DC dahil) not yükseltmek amacıyla tekrar
muafiyet sınavına giremezler.

Yatay geçiş yoluyla bahar yarıyılında kayıt yaptıran öğrenciler için muafiyet sınavı bahar
yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır.
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Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş ancak
genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan ön lisans
öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden
istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması
yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına
girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe
başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi
gerekir.

Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma
koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim
öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not
ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Sınav Şekli ve Sonuçlara İtiraz 

Öğrenci bir dersin sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren beş işgünü
içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek maddi hata
yönünden itirazda bulunabilir.

Öğrencinin itirazı, dersin öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir, eğer
maddi hata yoksa sonuç̧ öğrenciye duyurulur. Bu aşamada sınav kağıdı yeniden bir
değerlendirmeye tabi tutulamaz. Maddi hatanın olması halinde ilgili bölüm/program
başkanının önerisi ve yönetim kurulunun kararı ile not düzeltme işlemi yapılır.

Final sınavlarında not düzeltme işleminin gecikmesi ve öğrencinin bütünleme sınavına
girme hakkının bulunması halinde öğrenci bütünleme sınav hakkını kullanabilir.
Öğrencinin aldığı yüksek not geçerlidir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Mezuniyet ve Diploma 

Öğretim programında gösterilen derslerin
tümünden başarılı olmuş, öğretim programında
yer alan stajını tamamlamış, GANO’sunu 4.00
üzerinden en az 2.00 düzeyine çıkarmış,
öğrencilere, önlisans veya lisans diploması ile
birlikte diploma eki verilir.

Diploma almaya hak kazanmış̧ öğrencilerin,
diplomalarını alabilmek için ilgili birimlerden ilişik
kesme belgesi almaları gerekir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Kayıt Dondurma ve Şartları

Haklı ve geçerli nedenlerle kayıt dondurmak isteyen bir öğrenci kayıt dondurmak istediği
bir yarıyıl için ara sınavların başlangıcına kadar dilekçe ile başvurabilir. Mazeretleri ilgili
yönetim kurulu kararıyla kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başvurmak koşulu ile ön
lisans programlarında azami iki ve lisans programlarında ise azami dört yarıyıl kaydını
dondurabilir.

Bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yarıyıl/yıl süreleri için
kayıt dondurmak için başvuramaz.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Kayıt Dondurma ve Şartları

Öğrenciler, mazeretleri belgelenmek koşulu ile olağanüstü haller, tabii afetler,
tutukluluk, mahkumiyet, askerlik tecilinin kaldırılması ve heyet raporu ile belgelenmiş
sürekli hastalıklar gibi nedenlerle yarıyıl içinde final sınavlarının başlangıcına kadar
kayıt dondurmak için başvurabilir. Öğrencilerin ilgili yönetim kurulunca uygun
görülen mazeretleri ile kayıtları dondurulabilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Kayıt Dondurma ve Şartları

Belirtilen nedenlerle kayıt dondurulması halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden
itibaren en geç̧ yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı
gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili yönetim
kurulunca kayıt dondurma süresi uzatılabilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Kayıt Dondurma Ve Şartları

Kayıt donduran öğrenci derslere devam edemez ve sınavlarına giremez. Kayıt
dondurma halinde dondurulan dönemlere ait öğrenim ücretinin %20’si
ödenmek zorundadır.

Öğrenciler kayıt dondurmuş olduğu yarıyıl içinde açık öğretim yapan yükseköğretim
kurumları dışındaki yükseköğretim kurumlarından özel öğrenci olarak aldığı derslerini,
Üniversitedeki öğretim programına transfer edemez.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Üniversiteden Ayrılma 

Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığından aldıkları ve ilgili birimlerce onaylanan ilişik kesme belgesi ile
Dekanlık/Müdürlüğe başvuruda bulunurlar. İlgili yönetim kurulu tarafından öğrencinin
kaydı silinir ve Rektörlüğe bildirilir. Hakkında bir disiplin soruşturması yürütülen
öğrencinin kaydı soruşturma süresi içinde kaydı silinemez. Kaydı silinen
öğrencinin geçmiş yarıyıllara ait ödediği ücretler iade edilmez ve kayıt sildirilen
yarıyıla ait ücretin %25’i alınır. Kaydı silinen öğrenciye, isterse öğrenim durumunu
gösteren bir belge, girişte okula teslim ettiği diplomaları ve diğer belgeleri verilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 

Ön Lisans Diploması 

Kayıtlı olduğu lisans öğretim programındaki ilk dört yarıyılın bütün dersleri ile
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ortak zorunlu dersleri başarmış olup,
GANO’sunu en az 2.00’ye çıkarmış olan bir öğrenciye müracaatı halinde, 18/3/1989
tarihli ve 20112 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan
veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına
intibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ilgili yönetim kurulunun kararı ile ön
lisans diploması verilir.
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EĞİTİM-ÖĞRETİME İLİŞKİN ESASLAR 
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Burslu 
öğrenciler

Öğrencilere verilecek burslara 
ilişkin esaslar Senato 
tarafından belirlenir. 

Üniversitenin fakültelerinde ya 
da yüksekokullarında burslu 
olarak okuyan bir öğrencinin 
bursunun devam etmesi için; 

a) Herhangi bir disiplin cezası 
almamış ̧ olması, 

b) Öğrenim süresinin, hazırlık 
okulu hariç ön lisansta iki, 

lisansta ise dört yılı aşmamış̧
olması, gerekir. 

c) Disiplin cezası alan bir 
öğrencinin verilmiş olan tüm 

bursları, disiplin cezasının 
kesinleştiği tarihten itibaren 

kesilir. 



YABANCI DİL POLİTİKASI VE
UYGULAMALARI

Tanınmış İngilizce sınavlarından 70+ alan öğrencilerin dil kursu giderleri
Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

UYGULAMALI GELİŞİM, HAYATINDAKİ DEĞİŞİM                       BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ     



• Yabancı Dil I (İng.) ve Yabancı Dil II (İng.)

Bu dersin amacı, İngilizce okuma, dinleme ve yazma konularında bütünleşik dil becerileri
kazandırarak temel dil bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.

İçerik: Ders; gramer kurallarına, temel kelime bilgisi ve kullanımına, okuduğunu anlamaya,
ders dışında okumaya ve paragraf yazmaya odaklanacaktır.

• Mesleki İngilizce I ve Mesleki İngilizce II

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgili alanlarda ileri düzeyde çalışmaları için akademik okuma,
yazma ve iletişim becerilerini tanıtmaktır. Bu ders öğrencilerin toplumla etkileşim kurmak
için gerekli becerileri profesyonel bir şekilde geliştirmelerini sağlar.

İçerik: Bu ders, bankacılık, sigortacılık ve finans odaklı konuları, disiplinle ilgili metinleri ve
çeşitli çalışma alanlarında ilgili terimlerinin kullanımını kapsamaktadır. Bu ders çeşitli
çalışma alanlarındaki güncel konuları, teorileri, kavramları, yöntemleri ve fikirleri ve bu
çalışma alanlarıyla bağlantılı metinleri ele almaktadır.
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Eğitimde uluslararasılaşmaya büyük 
önem veren İstanbul Gelişim 

Üniversitesi, uluslararası akreditasyon 
ve yabancı üniversitelerle imzaladığı 

protokoller ile öğrenci ve 
mezunlarına dünyanın her yerinde 

eğitimine devam etme ve işe 
yerleşme imkânları sunmaktadır.

AQAS 14/15 Mayıs 2018 tarihli 
Akreditasyon Komisyonu “Bankacılık ve 
Sigortacılık” (Bachelor of Arts) (Türkçe 
programı), Program Akreditasyonu için 
AQAS kriterlerine göre şartlı akredite 

edilmiştir. Koşulların yerine getirilmesi 28 
Şubat 2019 tarihine kadar belgelendirilmek 

üzere ön hazırlıklar tamamlanmıştır
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https://dio.gelisim.edu.tr/Sayfa/ogrenim-hareketliligi-2236036

Erasmus+ Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrencilerin Başvuru 
Koşulları, Seçim Süreci ve Öğrenim Süresi
Öğrencilerin uygulanan yabancı dil (İngilizce) sınavından öğrencinin yüz üzerinden en az 
altmış puan alması gerekir.

Öğrenim hareketliliği süresi en az üç ve en fazla on iki aydır.

Öğrencinin İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans, Lisans, Lisansüstü programlarından 
herhangi birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Başvuracak ön 
lisans ve lisans öğrencilerinin genel not ortalamasının dört üzerinden en az 2.20, yüksek 
lisans için 2.50 ve doktora için 3.00 olması gerekir.

https://dio.gelisim.edu.tr/Sayfa/ogrenim-hareketliligi-2236036
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https://dio.gelisim.edu.tr/Sayfa/ogrenim-hareketliligi-2236036

Erasmus+ Kapsamında Öğrenim Görmeye Giden Öğrencilerin Başvuru 
Koşulları, Seçim Süreci ve Öğrenim Süresi
Öğrenim hareketliliği başvurularının değerlendirilmesi Genel not ortalamasının %50 ile 
Yabancı dil puanının %50 alınarak yapılır.

Öğrencilerin seçimi Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve 
ağırlıklı puanlar dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus+ staj 
öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleşir. Asil listedeki öğrenci sayısı alınan 
hibe ile orantılı olarak belirlenir.

https://dio.gelisim.edu.tr/Sayfa/ogrenim-hareketliligi-2236036


KAR İYER OLANAKLARI

Bankacılık ve Sigortacılık Program mezunları, başta bankacılık
ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlar olmak üzere tüm kamu ve özel finansal
kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahip olurlar. Dört yıllık
lisans eğitimi süresince aldıkları derslerle bankacılık ve
sigortacılık sektörlerinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli
ve donanımlı yapıya sahip olan mezunlarımız, bankacı, finans
uzmanı, orta ve üst düzey yönetici gibi farklı pozisyonlarda
çalışabilirler. Program içeriği, sektörde nitelikli çalışan iş
gücüne ihtiyaç olduğu dikkate alınarak düzenlenmiştir.
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UYGULAMALI GELİŞİM, HAYATINDAKİ DEĞİŞİM

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 
 STAJ YÖNERGESİ GEREĞİNCE; BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

STAJ İLE İLGİLİ MERAK 
EDİLENLER



İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER  YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ 

✦ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda stajlar en erken dördüncü yarıyılı izleyen yaz 
aylarında 30 iş günü olarak bölünmeden yapılır.  

✦ Normal öğrenim süresi içinde stajlarını tamamlayamayan, derslere devam koşulunu 
yerine getirmiş ve yalnız sınavlara girmek üzere beklemeli duruma düşen öğrenciler, 
yapamadıkları stajlarını normal eğitim-öğretim yarıyılları içinde de yapabilirler.  

✦ Staj Programlarında bir hafta beş iş günü olarak kabul edilir. Cumartesi günü çalışılan 
işyerlerinde cumartesi günü de iş günü olarak kabul edilir. Resmi ve dini bayram tatilleri 
iş günü olarak kabul edilmez. 

✦ Yaz dönemi stajları bahar yarıyıl sonu final sınavlarının son gününden itibaren başlar. 
Bütünleme Sınavlarına girecek olan ve yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin 
sınav, derslere devam ve staja devam yükümlülükleri öğrencinin kendi 
sorumluluğundadır. Öğrencinin herhangi bir mazereti bu yükümlülükleri ortadan 
kaldırmaz. Stajlar belirlenen sürelerde kesintisiz olarak tamamlanır. 



İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER  YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

STAJ SÜRESİ VE STAJ DÖNEMLERİ 

✦ Resmi raporla belirlenmiş beş iş gününe kadar olan hastalık raporları ve işyeri staj 
yetkilisince uygun görülen üç iş gününe kadar olan devamsızlıkları mazeret olarak kabul 
edilir. 

✦ Stajına mazeretli/mazeretsiz olarak en az dokuz iş günü devam etmeyen öğrenci hiç staj 
yapmamış sayılır. 

✦ Mazeretli/mazeretsiz devamsızlık süresi kadar iş günü staj süresine eklenir. Bu durumda 
öğrencinin başvurusu üzerine eksik günleri için ek sigorta işlemi yapılır. Öğrencinin veya 
staj yerinin bu durumu bildirmemesi halinde sorumluluk kendilerine aittir. 
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STAJ YERLERİNİN BELİRLENMESİ 

✦ Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Öğrencilerin bulup önerdiği staj yerinin 
uygun olup olmadığına, ilgili Bölüm / Program Başkanlığı karar verir. 

✦ Yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşların İstanbul Gelişim 
Üniversitesi için tahsis ettikleri staj yerleri ve öğrenci kontenjanları Bölüm / Program 
Başkanlığı tarafından ilan edilir. 

✦ Öğrenciler stajlarını ilgili birimlerin onay vermesi halinde Üniversite içinde ki araştırma 
merkezleri veya birimlerinde de yapabilir. 

✦ Öğrencilerin seçmiş olduğu staj yerlerinde kendi eğitim alanında veya yakın eğitim 
alanında eğitim almış ve deneyimli yöneticilerin bulunması istenmektedir. 



Öğrencilerimizin staj yaptıkları çeşitli kurum ve kuruluşlar; 

• Ziraat Bankası Genel Müdürlük/Şube

• Halk Bankası Genel Müdürlük/Şube

• Vakıfbank Genel Müdürlük/Şube

• Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürlük/Şube

• TEB Faktöring

• Ziraat Sigorta A.Ş.

• Anadolu Hayat Emeklilik

• Avivasa Emeklilik ve Hayat 

• BNP Paribas Cardif Emeklilik ve/veya çeşitli sigorta acenteleri, finans 
departmanları arasında yer almaktadır.
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STAJ BAŞVURUSU 
✦ Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin 

Dekan / Müdür, Bölüm Başkanı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş 
işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce 
öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesi öğrenci işlerine, bir tanesi 
Program/ Bölüm Başkanına, bir tanesi de staj yapılacak kuruma teslim eder. Başvuru 
formları onaylanan öğrencilerin tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi 
tarafından gerçekleştirilir. 

✦ Yurt dışında yapılacak zorunlu veya isteğe bağlı (gönüllü) stajlar ile yurtiçinde isteğe 
bağlı yapılacak stajlar için sigorta işlemi kurumumuzca yapılmamaktadır. 

✦ Staj formları öğrenci işleri tarafından onaylandıktan sonra öğrenciye staj faaliyetlerini 
raporlayabilmesi için bir staj defteri teslim edilir. İlk verilen staj defteri ücretsizdir; ancak 
gerekmesi halinde ikinci staj defteri için öğrenciden ücret alınır. 

✦ Staj yapılacak kurumun öğrenciden talep ettiği tüm belgeleri temin ederek zamanında 
kuruma teslim etmek öğrencinin sorumluluğundadır. 
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STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

✦ Öğrenci staj süresi sonunda, verilen programa uygun ve günlük olarak doldurulan staj 
defterinin her sayfasını çalıştığı işyeri yetkilisine onaylattıktan sonra staj defterini ilgili 
birim staj komisyonuna teslim eder.  

✦ Öğrenci staj defterini stajını tamamladığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde öğrenci 
işlerine teslim etmek zorundadır.  

✦ Yatay / Dikey geçiş yoluyla veya Merkezi Yerleştirme ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’ne 
kayıt yaptıran ve daha önce eğitim aldıkları kurumda yapmış oldukları stajları tamamen 
veya kısmen uygun bulunmayan öğrenciler stajlarını tamamlamak zorundadır. 

              



LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

• Bölümümüz teorik bilgileri “Finans Laboratuvarı” adı altında öğrencilerimizin 
gerçek zamanlı analiz ve istatistik programlarını kullanarak uygulama imkanı 
bulabilecekleri, sanal simülasyon ortamında bir finans yatırımcısı veya bir 
sigortacı gibi hareket edip, teorik bilgilerini uygulama imkanı bulacakları, kendi 
performanslarını izleyebilecekleri bir alan planlanmaktadır.
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Ø Dr. Öğretim Üyesi Lokman KANTAR 

Ø Dr. Öğretim Üyesi Gülgün ÇİĞDEM

Ø Dr. Öğretim Üyesi Abdülnaim TEMUR

Ø Arş. Gör. Burçin Yazar 

Nitelikli kadromuzun akademik çalışmalarının yanı sıra, 
iş dünyasının deneyimli yöneticilerinin derslere katılımı 

da öğrencilere mevcut bankacılık ve mali konularda 
güncel bilgilerin aktarılmasını sağlar.

Akademik eğitim; öğrencilerin etkin katılımını teşvik 
eden vaka analizleri, bilgisayar atölyeleri, web tabanlı 
çalışmalar, danışman yönetiminde bağımsız çalışmalar 

gibi yöntemler ve finansal kurumlarda staj imkanları ile 
desteklenmektedir.
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NEDEN BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ?

Finans sektöründe önemli bir ağırlığa sahip bankacılık hizmetleri, tüm finansal hizmetler içinde
yaklaşık %70 paya sahipken, sigortacılık hizmetleri ve diğer finansal faaliyetler de önemli bir
büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Türkiye’de; 33 mevduat bankası, 13 kalkınma ve yatırım
bankası, 5 katılım bankası olmak üzere toplam 51 adet banka faaliyet göstermektedir. Bu 51
bankanın 21’i yabancı sermayeye sahiptir (toplam varlıkların %30'u yabancı yatırımcılara aittir).

Türkiye sigorta sektörünün toplam büyüklüğü GSYH’nin %1,5’u kadardır ve emsal ülkelerle
kıyaslandığında hala yüksek büyüme potansiyeli barındırmaktadır. Yeni sigorta şirketlerinin
kurulması ve Türkiye pazarından pay almasıyla birlikte sigorta sektörü bu potansiyelini faaliyete
geçirmektedir.

Türkiye, finansal ürünler ve hizmetlere giderek daha çok ihtiyaç duyan genç ve dinamik
nüfusunun teşvik ettiği, güçlü bir ekonomik büyüme sergilemektedir.



UYGULAMALI GELİŞİM, HAYATINDAKİ DEĞİŞİM   

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ     


