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Uluslararası Finans Bölümü: Amacı Nedir?

 Uluslararası Finans Bölümü, geleceğin finans yöneticileri ve girişimcilerini
en son teknolojik ve finansal innovasyonlara odaklanarak kariyerlerinde
liderlik pozisyonlarına ulaştırmak üzere eğitim vermeyi amaçlamaktadır.

 Programımız öğrencilerin

 Finansal piyasalar hakkında yeterli derecede derinlik ve beceri
kazanmalarını, ve

 bu piyasaların içinde geliştiği sosyoekonomik düzeni anlayacak
perspektife sahip olmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.
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Uluslararası Finans: Neden Önemli?

 Finans, her iş faaliyetinin merkezinde yer alır. 

 Finans dünya çapında pazarları birbirine bağlayan, iş dünyasını
değiştiren teknolojik gelişimin arkasındaki itici güçtür.

 Finans para kazanmak ile ilgili herşeyi kapsar.

 Değer yaratarak para kazanmak için temel finans ilkelerini bilmek
gerekir.

 Kaynakların sınırlı olduğu, çok etkin kullanılması gerektiği ve
herşeyin hızla değiştiği dinamik ortamlarda, finans yöneticileri en kilit
noktalarda tutulur. 

 Etkin liderlik için finans bilgisi şarttır. 
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Uluslararası Finans’ta Disiplinlerarası Eğitim: 
Öğrenilen Bilgi ve Yetkinliklerden Örnekler

kurumsal finans, 
değerleme

yatırım, portföy
yönetimi

global ekonomiler, finansal
kurumlar ve piyasalar

risk yönetimi uluslararası yönetim iş etiği

ekonomi
işletme, 

vaka analizleri
davranış bilimi, 

karar verme

blokzinciri, yapay zeka temel ve teknik analiz pazarlama

araştırma,
öngörü, olasılık, 

modelleme

proje seçme, 
bütçeleme, kaynak

bulma, dağıtma

simülasyon, sektörde
kullanılan yazılım

programları

muhasebe hukuk, vergi serbest seçmeliler



➢ Temel ilkelere odaklanan altyapı dersleri

➢ Finansta farklı uzmanlık dallarında derinleşmenizi sağlayacak bölüm
seçmeli dersleri

➢ Kota sorunu olmadan ikinci diploma veya yan dal eğitim yaratma / seçme

➢ Global iletişim kurmanızı sağlayan eğitim aracı olarak İngilizce

➢ Yabancı Diller: Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Çince, Korece

➢ Erasmus ve diğer ikili anlaşmalar aracılığıyla uluslararası etkileşimler
(Örneğin: Macaristan, Polonya, Litvanya, Almanya, Letonya, Danimarka, 
ABD vs. – ülke listesi artıyor)

➢ CFA University Affiliation Programı kapsamında

Program Özellikleri



➢ Finans laboratuvarında ileri teknoloji ile gerçek yaşam verilerine, 
uygulamalarına ve bu platformların eğitimine erişim

➢ Gerçek hayattaki çalışma ortamlarını tanımanıza yardımcı olacak zorunlu
staj (gönüllü olarak daha fazla staj yapılabilir)

➢ Araştırma ve sunma yeteneğinizi geliştirmeye yardımcı mezuniyet projesi

➢ Aynı kampüste disiplinler arası alanlarda bilgi edinmenizi sağlayan
serbest seçmeli dersler
➢ Örneğin: büyük veri, dijital pazarlama, web tasarımı, programlama, 

ithalat-ihracat, havayolları yönetimi, gayrimenkul, event organizayonu, 
siber güvenlik, bilişim, lojistik, e-ticaret,  gazetecilik, gastronomi, 
hukuk, fotoğrafçılık, takı tasarımı, resim, reklam, moda, sinema, 
tiyatro, işaret dili, psikoloji, vs.

Program Özellikleri



➢ Toplum ve sektör etkileşimlerinde oldukça aktif bir öğrenci kulübü

➢ Yüksek Lisans ve Doktoraya Geçiş: Uluslararası Finans bölümü Finansal
İktisat Yüksek Lisans ve Doktora programlarının anabilim dalıdır.

➢ Akademik kadromuz lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim
veren, öğrencilere bilimsel araştırmalarında rehberlik eden, uluslararası
eğitimli ve iş deneyimli tam zamanlı öğretim üyeleri ile sınıfa gerçek
yaşam tecrübelerini getirebilen saygın sektör profesyonellerinin
karışımıdır. 

➢ Ders programımız, sektör profesyonelleri ve eğitim uzmanlarını içeren
Dış Paydaşlar Danışma Kurulumuzun girdileri ile, sektörde ve finans
yöneticileri eğitiminde mevcut ihtiyaç ve eğilimleri göz önüne alarak
düzenli olarak güncellenmektedir.

Program Özellikleri



➢ Dış Paydaşlar Danışma Kurulumuzun üyeleri sermaye piyasaları
kurumlarını, denetim, bankacılık, yatırım danışmanlığı ve kurumsal
sektörleri kapsayan çok uluslu kuruluşları ve Yeditepe Üniversitesi
dışındaki akademik kurumları temsil etmektedirler. 

➢ Teknik Analiz, Sermaye Piyasaları ve Finansal Hizmetlerin Pazarlanması
gibi çeşitli derslerimiz de ya sektör uzmanları tarafından ya da Dış
Paydaşlar Kurulumuzla işbirliği içinde verilmektedir.

➢ Gerçek finansal piyasalar platformlarını kullanma konusunda eğitim ve
sertifika imkanı ve veri sağlayan kurumlar:

➢ Finans laboratuvarımızda Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş.

➢ Bilgi Merkezinde eskiden Thomson-Reuters Financial & Risk olarak
bilinen Refinitiv/Eikon

İşbirliklerimiz



➢ Finans profesyonellerini bankacılık ve yatırım sektörlerinden ilgili
konularda düzenli olarak davet ediyoruz. 

➢ Finans Kulübümüz, Finansta Genç Araştırmacılar Forumu gibi
aktiviteler ve düzenledikleri seminerlerle öğrencilerimize sektörle
etkileşim olanağı sağlamaktadır. 

➢ Staj fırsatlarını içeren şirketler listesi Kariyer Merkezimizde mevcuttur.

➢ Mutluluk Kaynağımız Mezunlarımız:
➢ Kariyerlerinde üstün başarılar elde etmeleri ve bize Dış Paydaşlar

Kurulu üyeleri olarak geri dönmeleri
➢ Etkileşimde bulunduğumuz şirketlerde karşımıza yönetici şirket

temsilcileri olarak çıkmaları
➢ öğrencilerimize iş imkanları sunmak üzere kariyer fuarlarına

katılmak için kampüse geldiklerinde bizleri de ziyaret etmeleri

İşbirliklerimiz



➢ Bankalar, sigorta, yatırım, portföy yönetim şirketleri, kurumsal sektör
firmaları ve kamu kuruluşlarında lider pozisyonlarına ulaşabilirler.

➢ Programda uygun seçmeli dersleri seçerek, yandal ya da çift anadal
yaparak, blokzinciri, büyük veri (“big data”) ve yapay zeka gibi geleceğin
teknolojilerini kullanan fintech, dijital entegrasyon, iş analitiği ve finansal
platformların geliştirilmesi gibi disiplinler arası bilgi gerektiren alanlarda
da çalışabilirler.

➢ Kendi şirketlerini kurabilirler.

➢ Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer için finansal iktisat, işletme ve
ekonomi gibi alanlar yanında, Yönetim Bilişim Sistemleri veya E- Ticaret
ve Büyük Veri gibi işletme teknolojileriyle ilgili alanları da seçebilirler.

Uluslararası Finans Bölümü mezunları için kariyer imkanları



Uluslararası Finans Bölümü mezunlarının çalışmaya başladıkları ilk 
pozisyonlardan örnekler:

* Analist * Uzman Yardımcısı * Uzman
* Trader  (Borsa) * Araştırma Görevlisi * Sorumlu / Temsilci
* Yardımcı Denetçi * Risk Kontroller * Uzun dönem stajyer

Uluslararası Finans mezunlarının ulaşabilecekleri pozisyonlardan örnekler:

* Genel Müdür (CEO) * CFO * Direktör / Müdür * Risk Direktörü

* Yeminli Mali Müşavir * Kıdemli Müfettiş * Firma Sahibi * Akademisyen



➢ Yatırım uzmanı / Uluslararası Yatırım Firması

➢ Risk Kontroller / Uluslararası Üretim Firması – Beyaz Eşya Sektörü

➢ Müfettiş, Yardımcı Denetçi, Ekonomist / Uluslararası Denetleme ve Danışmanlık
Firması, Uluslararası ve Yerli Bankalar

➢ Finans, Gelir-Gider Kontrol / Yabancı Denizcilik, Depolama-Taşımacılık Şirketleri

➢ Hazine Bölümü Uzman yardımcısı / Uluslararası ve Yerli Bankalar

➢ Zincir Mağazalar Satış Yöneticisi, Dış ticaret operasyon / Yabancı Üretici Firmalar
(Demir, Çelik, Perakende Mağazacılık, Gıda)

➢ Auditor, finansal raporlama uzmanı / UluslararasıDenetleme-Danışmanlık Firması

➢ Trader / Uluslararası Yatırım ve Danışmanlık Firması

➢ Bütçe Raporlama Uzmanı / Havaalanı

➢ Finansal Analist, Insan Kaynakları Sorumlusu / Uluslararası Holdingler

➢ Yurt dışında/ yurt içinde yüksek lisans / doktora öğrencisi/araştırma görevlisi

➢ Kendi şirketinde çalışmakta

Uluslararası Finans Bölümü Mezunlarının İlk Pozisyonlarından Bazı Örnekler



Uluslararası Finans Bölüm Websayfamızda Sıkça Sorulan Sorular kısmından:

➢ Burs Olanakları için: https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/burs-olanaklari

➢ Ücretler: https://www.yeditepe.edu.tr/tr/aday-ogrenci/ucretler

➢ ÇAP Yandal için: https://www.yeditepe.edu.tr/tr/ogrenci/cift-anadal-cap-yan-dal

➢ Staj yerini kendisi mi bulmalı? https://ticaribilimler.yeditepe.edu.tr/tr/uluslararasi-finans-bolumu/sss/3451

➢ Finansta okumak için sahip olmam gereken özellikler: 
https:// ticaribilimler.yeditepe.edu.tr/tr/uluslararasi-finans-bolumu/sss/3460

➢ Uluslararası Finans Ders Programı: https://ticaribilimler.yeditepe.edu.tr/tr/uluslararasi-finans-bolumu/dersler

➢ Diğer Sorular: https://ticaribilimler.yeditepe.edu.tr/tr/uluslararasi-finans-bolumu/sss

Merak Ettiğiniz Diğer Konular…

Puan Türü Kontenjan Yerleşen
Yerleşen Son 
Kişinin Puanı

Yerleşen Son Kişinin
Başarı Sırası Tavan Puan Tavan Başarı Sırası

%50 İndirimli EA 19 19 257.69516 525.972 283.16555 370.411
%100 Burslu EA 3 3 412.22265 23.070 424.64327 14.779

YÖK Atlas, 2020
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