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Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, dünyanın 
uluslararası ticaret ve finans dinamiklerine odaklanmış 
yaklaşımı ile, geleceğin finansman uzmanı ve 
yöneticilerini bilimsel ve mesleki bağlamda yerel 
ve küresel bakış açılarına sahip olarak yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerine finans, ekonomi, 
yönetim ve uluslararası ticaret konularında en güncel ve 
geçerli bilgileri vermekte, çalışma hayatında başarı için 
gerekli tüm mesleki ve teknik araçları kullanabilmeyi 
öğretmektedir.

Programımızın 1. sınıfında Çekirdek Program kapsamında 
evrensel değerler ve çağdaş yetkinliklerin kazandırıldığı 
yoğun bir eğitim programı sunulmaktadır. Çekirdek 
Program ile, artan sayıda bireyin, kurumun ve aygıtın 
bizim yerimize düşünmek için rekabet ettiği bu ‘aşırı 
enformasyon çağı’nda, öğrencilerimizin zamanın 
karmaşık problemleriyle baş edebilmek ve barışçıl 
ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunabilmek 
için gereken sağlam bilgi, beceri ve değerler zeminini 
oluşturmalarına yardımcı olmayı hedeflenmektedir.

Mezunlar;
• ulusal ve uluslararası finans kurum ve kuruluşlarında,
• diğer sektörlerdeki çok uluslu şirketlerde,
• sivil toplum örgütlerinde,
• araştırma merkezlerinde istihdam olanakları 

bulmaktadır.
Bölümün eğitim dili İngilizcedir.
Öğrencilerimiz,
• Paranın zaman değeri, risk ve getiri arasındaki ilişki, gibi 

temel finans kavramlarını öğrenir,
• Finansal problemleri anlayabilme ve çözebilme 

yeteneğini edinir,
• İşletme, sektör, makro ve global ekonomi seviyelerinde 

ekonomik analiz yapabilir,
• Finansal piyasaları ve kurumları tanır,
• Sosyal, denetimsel ve politik faktörleri değerlendirebilir,
• Uluslararası ticaretin teorik ve pratik esaslarına hakim olur,
• Uluslararası ticaret ve finansman mekanizmalarını ve 

süreçlerini öğrenir,



* Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has Üniversitesi 
tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak 
kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını 
alırlar.

Burslar
Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf 
üniversitesi kimliği ile her geçen yıl artan 
oranlarda çeşitli burslar ile öğrencileri 
desteklemektedir. Bu burslar:
ÖSYM Bursu
Kadir Has Bursu
KHAS Sıralama Bursu
Beyaz Güvercinler Bursu
KHAS Onur Bursu
IB - ABITUR - MATURA - SAT Bursu
Eğitim Desteği Bursu
Yaşam Desteği/Yurt Bursu
Lise Başarı Bursu
Aktif Öğrenci Bursu
Spor Bursu

Yurtdışı İmkanları
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 51 ülkede 
209 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor. 
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları 
aracılığıyla dünyaya açılıyor.

Kadir Has Üniversitesi
Cibali Mah. Kadir Has Cad. 34083 Fatih / İSTANBUL
T: +90 (212) 533 65 32 F: +90 (212) 533 65 15
www.khas.edu.tr

@Khasedutr @khasedutr @khasedutr

• Finansal iktisat teorisinin bütünlüğü içine giren portföy 
yönetimi, kurumsal finansman ilkelerini ve tekniklerini 
öğrenir ve uygulayabilir,

• Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilmek, 
sentezleyebilmek için gereken ekonometrik, istatistiksel 
ve matematiksel yöntemleri öğrenir ve bilişim 
teknolojilerini etkin olarak kullanma yeterliliği kazanır,

• Araştırma sonuçlarını etkin bir şekilde yazılı ve sözlü 
olarak sunabilir,

• En az bir yabancı dili akademik ve günlük iletişimde 
kullanabilir,

• İş ortamlarında hem takım üyesi hem de lider olarak 
hareket edebilme yetkinliğini edinir.

• Öğrencilerimizin okumakta oldukları bölümle 
ilgili bir iş ortamını ve çalışma koşullarını görmesi, 
ilişkilerini tanıması, işlerin nasıl yürütüldüğü hakkında 
fikir sahibi olması ve bu çalışmalara fiilen katılarak 
kendisini geliştirmesi için zorunlu staj uygulaması olan 
bölümlerden biriyiz.

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü lisans programı, 
finansal analiz ve yatırım uzmanlığı alanında dünyanın en iyi 
mesleki kuruluşlarından CFA (Chartered Financial Analyst) 
Enstitüsü tarafından tanınmış ve kuruluşun Üniversite Yakın 
İlişki Programı’na (University Affiliation Program, UAP) 
seçilerek benzer seçkin dünya üniversiteleri arasındaki yerini 
almıştır.

Mezunlardan
Zeynep Çalkut Özen - 2015 Mezunu 
HeidelbergCement - Trade Operations Officer
Zeliha Ceren Dumlupınar -2014 Mezunu 
Turkcell – Senior Product Manager
Rıfat Şereze - 2014 Mezunu 
Rapro Kimya – Satınalma Müdürü
Karun Nora Malhasoğlu - 2013 Mezunu 
SAP Turkey – SAP Danışmanı
Merve Çolak - 2013 Mezunu 
Genel Müdür Yrd. - İntersoy Gıda ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti
Merve Çendek - 2008 Mezunu 
Genel Müdür Yrd. - Gürbüz Tekstil
Begüm Yalnız - 2007 Mezunu 
Ürün Müdürü - İndex Grup


