İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ

HAKKINDA
Fakültemiz Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve
Uluslararası Finans bölümlerinden oluşmaktadır.
Ekonomik ve toplumsal gelişmeleri, küreselleşme
çatısı altında dijital devrimin olanakları ile ele alan
fakültemizin programlarında, öğrencilerimizin yorum
yapma ve problem çözme becerilerini, disiplinler arası
yaklaşım çerçevesinde geliştirmesi amaçlanmaktadır.
Günümüz dünyasında ekonomik, finansal, politik

amaçları arasındadır. Bölümlerimiz öğrencilerin

ve uluslararası ilişkiler gittikçe artan ölçüde

kendi çalışmalarını tasarlamalarını sağlayan esnek

karmaşık, küresel bir çerçevede gelişimine

bir müfredat sunmaktadır.

devam etmektedir. Bütün bu ilişkilerin analizi ve
çözümlerinin belirlenmesi amacıyla, kuramsal ve

Fakültemiz, eğitim ve sosyal alanlardaki bilimsel

ampirik düzeyde bilimsel çalışmalar yapmak, kuluçka

yönetim anlayışına uygun olarak özel sektörün,

ve dijital teknolojiler merkezi başta olmak üzere,

bürokratik kurumların ve akademinin verimliliğini

ulusal ve uluslararası finans sektörleri ile işbirlikleri

artırmak için uzmanlar, yöneticiler ve akademisyenler

içinde olmak ve diplomasi kültürünü öğrencilerine

yetiştirmeyi ve Türkiye’nin önde gelen fakültelerinden

evrensel standartlarda öğretmek fakültemizin temel

biri olmayı hedeflemektedir.

DİJİTAL NESLİN

Yenilikçi

ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
TÜRKÇE
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi
küreselleşen dünyaya hazırlamayı, siyasal olgu ve
olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak
onlara yaygın siyasal düşünce ve uygulamaların

Öğrencilere

entelektüel

temelini anlama, gelişmeleri analiz etme, sorgulama

ve sahip oldukları bilgi birikimini siyasi ekonomik

ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabilme

ve sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde

yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar

kullanmayı

çerçevesinde bölümde verilen eğitim; toplum-

sorgulayan, eleştirel düşünen, farklılıklara karşı

devlet ilişkisi, yönetim biçimleri, ulusal siyasal

hoşgörülü, yeniliklere açık ve ekip çalışmasına yatkın

yapıların uluslararası yapılarla etkileşimi, siyasetin

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

teşvik

derinlik

etmek

dışında,

kazandırmanın

bölümümüz;

ekonomi ve hukuka ilişkisi, küresel sorun ve
çözümler, kamu politikaları yapım süreçleri ve yerel

Neden Bu Bölüm?

yönetişim gibi çok çeşitli konulara odaklanmaktadır.

Dünyanın her gün değişen koşullarında, kurumları

Böyle bir bilgi birikimi ve analitik görüş kazandıracak

ve sektörleri şekillendirebilecek uzmanları, yönetici

zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, öğrenciler

adaylarını yetiştirme hedefine bağlı olarak hazırlanan

ilk iki yıllarında iktisadi ve idari bilimlerinin

dersleri, donanımlı ve genç akademik kadrosuyla

temellerini oluşturan, Mikro ve Makro Ekonomi,

Türkiye’de ‘Dijital Üniversite’ mottosu Fenerbahçe

Matematik, Uygarlık Tarihi, Sosyoloji, Hukuk gibi

Üniversitesi’nin farkını ortaya koymaktadır. ‘Yaşam

çeşitli dersler alarak kendi alanlarını diğer bilim

boyu öğrenme’ felsefesini lisans ve tezli/tezsiz yüksek

dallarıyla harmanlayan disiplinlerarası bir ders

lisans bölümleriyle

desteklemektedir.

programı oluşturabileceklerdir. Bilgisayar kullanımı

sürecini

bir

ve programlama becerilerini geliştirmeye yönelik

fakültemiz, geleneksel öğrenme tekniklerinin yanı

dersler de programımızın temel yapı taşlarından

sıra

birini oluşturmaktadır.

kapsamlı bir öğrenme sürecini yürütmektedir.

bütünsel

alternatif öğrenme

yaklaşımla

Öğrenme

harmanlayan

teknikleriyle

zengin ve

Fenerbahçe

Üniversitesi

Siyaset

Bilimi

ve

Uluslararası İlişkiler Bölümü hem Lisans hem
de Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları
kuramsal ve pratik dersleri ile öğrencilerine ve
uzman adaylarına kapsamlı dinamikleri olan global
dünyada inovasyon diplomasisi yapmak, bölgesel
entegrasyonlar geliştirmek, yenilikçi yaklaşımlar
ve politikalar ortaya koymak, etkin ve verimli
uluslararası
yapılanmaya

ilişkiler
sahip

tesis

etmek,

kurum

ve

uluslararası
kuruluşlarda

etkin olmak, kamu yönetiminde verimlilik gibi
alanlarda uzmanlaşma imkanı sunmasının yanı
sıra ekonomi, finans, işletme, iletişim ve medya,
hukuk, kamu yönetimi gibi pek çok farklı alana
yönelme olanağı sağlayan temel bir disiplin olması
ve ayrıca İngilizce destekli bir eğitim verilmekte
olması yabancı dilde okuma, yazma ve konuşma
becerisi edinmiş mezunlarımızın özel sektörde de
istihdam edilmelerini mümkün kılacaktır.

Üniversitesi

ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları, FBÜ’yü
Fenerbahçe camiası ile bütünleşen ve sahip
olduğu sosyal ve beşeri ulusal ve uluslararası çevre
ile bu çevrenin sahip olduğu sosyal, ekonomik
olanakları, ilişki ağını ve ilişkileri kullanarak
öğrencilerin teorik olarak yetiştirilmelerinin yanı
sıra çalışma hayatının, endüstrinin, iş dünyasının
ve sosyal yaşamın değişik çehreleri ile temas
kurmasını sağlayacaktır. Bu temas öğrencilerin
eğitim sonrası içine girecekleri iş dünyasına
hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını,
bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne
geçmelerini sağlayacak bilgi, deneyim ve beceriler
ile

donatılmalarını

sağlayacaktır.

Fenerbahçe

Üniversitesinin köklü geleneğinin oluşturduğu ağ
ve temaslar ve İstanbul’un yeni merkezlerinden
olan Ataşehir’de kurduğu kampüsü ile Lisans
ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarımızın iş

İş Olanakları / Mezunlar
Fenerbahçe

FBÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans

FBÜ

Siyaset

Bilimi

ve Uluslararası İlişkiler Lisans ve Tezli/Tezsiz
Yüksek Lisans Programlarından mezun olacak
öğrencilerimiz hem kamu sektörü, yönetim hem
ulusal / uluslararası organizasyonlar kurum ve
kuruluşlar, hem özel sektör içerisinde sosyal
bilimlerin ilgilendikleri ve çalışmayı arzuladıkları
alanlarında faaliyet gösterme ve uzmanlaşma ve
istihdam edilme kapasitesine sahip olacaklardır.

dünyası ile iletişim halinde olmasını sağlayacaktır.
Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre
burslu

kontenjanlarını

tercih

edip

yerleşen

öğrencilerine oranlarına göre %100, %50 ve %25
ÖSYM bursu vermektedir.
Puan Türü: EA
Eğitim Dili: Türkçe
Öğrenim Süresi: 4 Yıl

DİJİTAL NESLİN

Yenilikçi

ÜNİVERSİTESİ

SİYASET BİLİMİ VE
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
İNGİLİZCE
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı
çok yönlü ve kaliteli bir eğitimle öğrencilerimizi
küreselleşen dünyaya hazırlamayı, siyasal olgu ve
olaylar hakkında bilimsel bir anlayış kazandırarak
onlara yaygın siyasal düşünce ve uygulamaların
temelini anlama, gelişmeleri analiz etme, sorgulama
ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunulabilme
yetisi kazandırmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar
çerçevesinde bölümde verilen eğitim; toplumdevlet ilişkisi, yönetim biçimleri, ulusal siyasal
yapıların uluslararası yapılarla etkileşimi, siyasetin
ekonomi ve hukukla ilişkisi, küresel sorun ve
çözümler, kamu politikaları yapım süreçleri ve yerel
yönetişim gibi çok çeşitli konulara odaklanmaktadır.
Böyle bir bilgi birikimi ve analitik görüş kazandıracak
zorunlu ve seçmeli derslere ek olarak, öğrenciler ilk
iki yıllarında iktisadi ve idari bilimlerinin temellerini
oluşturan, Mikro ve Makro Ekonomi, Matematik,
Uygarlık Tarihi, Sosyoloji, Hukuk gibi

çeşitli

dersler alarak kendi alanları diğer bilim dallarıyla
harmanlayan disiplinlerarası bir ders programı
oluşturabileceklerdir.
programlama

Bilgisayar

becerilerini

kullanımı

geliştirmeye

ve

yönelik

dersler de programımızın temel yapıtaşlarından
birini oluşturmaktadır.

Öğrencilere

entelektüel

derinlik

kazandırmanın

ve sahip oldukları bilgi birikimini siyasi ekonomik
ve sosyoekonomik gelişmeleri etkileyecek şekilde
kullanmayı

teşvik

etmek

dışında,

bölümümüz;

sorgulayan, eleştirel düşünen, farklılıklara karşı
hoşgörülü, yeniliklere açık ve ekip çalışmasına yatkın
bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Neden Bu Bölüm?
Dünyanın her gün değişen koşullarında, kurumları
ve

sektörleri

yönetici

şekillendirebilecek

adaylarını

yetiştirme

olarak hazırlanan dersleri,

uzmanları,

hedefine

bağlı

donanımlı ve genç

akademik kadrosuyla Türkiye’de ‘Dijital Üniversite’
mottosu Fenerbahçe Üniversitesi’nin farkını ortaya
koymaktadır. ‘Yaşam boyu öğrenme’ felsefesini
Lisans ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarıyla
desteklemektedir.

Öğrenme sürecini bütünsel bir

yaklaşımla harmanlayan

fakültemiz, geleneksel

öğrenme tekniklerinin yanı sıra alternatif öğrenme
teknikleriyle zengin ve kapsamlı bir öğrenme sürecini
yürütmektedir.

Fenerbahçe

Üniversitesi

Siyaset

Bilimi

ve

Uluslararası İlişkiler Bölümü hem Lisans hem de Tezli
ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları kuramsal ve
pratik dersleri ile öğrencilerine ve uzman adaylarına
kapsamlı dinamikleri olan global dünyada inovasyon
diplomasisi

yapmak,

bölgesel

entegrasyonlar

geliştirmek, yenilikçi yaklaşımlar ve politikalar
ortaya koymak, etkin ve verimli uluslararası ilişkiler
tesis etmek, uluslararası yapılanmaya sahip kurum
ve kuruluşlarda etkin olmak, kamu yönetiminde
verimlilik gibi alanlarda uzmanlaşmanın imkanını
sunmasının yanı sıra ekonomi, finans, işletme,
iletişim ve medya, hukuk, kamu yönetimi gibi pek
çok farklı alana yönelme olanağı sağlayan temel bir
disiplin olması ve ayrıca İngilizce destekli bir eğitim
verilmekte olması yabancı dilde okuma, yazma
ve konuşma becerisi edinmiş mezunlarımızın
özel sektörde de istihdam edilmelerini mümkün
kılacaktır.

istihdam edilme kapasitesine sahip olacaklardır.
FBÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans
ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları, FBÜ’yü
Fenerbahçe camiası ile bütünleşen ve sahip olduğu
sosyal ve beşeri ulusal ve uluslararası çevre ile bu
çevrenin sahip olduğu sosyal, ekonomik olanakları,
ilişki ağını ve ilişkileri kullanarak öğrencilerin teorik
olarak yetiştirilmelerinin yanı sıra çalışma hayatının,
endüstrinin,

Üniversitesi

iş

dünyasının

ve

sosyal

yaşamın

değişik çehreleri ile temas kurmasını sağlayacaktır.
Bu temas öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri
iş dünyasına hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum
sağlamalarını, bu dünyada başarılı olmalarını ve
rekabette öne geçmelerini sağlayacak bilgi, deneyim
ve

beceriler

Fenerbahçe

ile

donatılmalarını

Üniversitesi’nin

köklü

sağlayacaktır.
geleneğinin

oluşturduğu ağ ve temaslar ve İstanbul’un yeni

İş Olanakları / Mezunlar
Fenerbahçe

alanlarında faaliyet gösterme ve uzmanlaşma ve

FBÜ

Siyaset

Bilimi

ve Uluslararası İlişkiler Lisans ve Tezli/Tezsiz
Yüksek Lisans programlarından cümlesi yerine
“Fenerbahçe Üniversitesi FBÜ Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Lisans Programı’ndan mezun
olan öğrencilerimiz hem kamu sektörü, yönetim
hem ulusal / uluslararası organizasyonlar kurum
ve kuruluşlar, hem özel sektör içerisinde sosyal
bilimlerin ilgilendikleri ve çalışmayı arzuladıkları

merkezlerinden olan Ataşehir’de kurduğu kampüsü ile
Lisans ve Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans mezunlarımızın
iş dünyası ile iletişim halinde olmasını sağlayacaktır.
Burs Olanakları
Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu
kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine
oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu
vermektedir.
Puan Türü: EA
Eğitim Dili: İngilizce
Öğrenim Süresi: 4 Yıl

DİJİTAL NESLİN

Yenilikçi

ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI
FiNANS
Finans,

ekonomilerin

büyüme

ve

kalkınma

sürecindeki en önemli alanlardan biridir. Hızla
rekabetin arttığı günümüzde, yatırımlar için kaynak
oluşturmak ve ulusal ve uluslararası finansal
piyasalar ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak

Bu kapsamda üniversitemizde Uluslararası Finans

her zamankinden daha fazla talep gören bir alan

Bölümü, dünya standartlarında dizayn edilen ve

haline gelmektedir.

güncel konuları kapsayan dersleri ve kaliteli akademik
kadrosuyla, Türkiye’de ve uluslararası piyasalarda

Küreselleşme ile birlikte ekonomik ve finansal

bu alanda duyulan iş gücü ihtiyacını iyi yetişmiş

sınırların büyük ölçüde kaybolması ve finansal

mezunları ile karşılayabilmeyi hedeflemektedir.

piyasaların

birbiriyle

sonucu

Bu program ulusal ve uluslararası şirketlerde ve

uluslararası

finans

anlaşılmasının

örgütlerde çalışabilecek yetkinliğe sahip uzmanlar

bütünleşmesi
konularının

gelişmeler

yetiştirmenin

sonucu finansal ürünlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı

dönüşümleri

yorumlayabilen

artmış,

verebilecek

danışmanları

önemi

artmıştır.

Ayrıca

uluslararası

teknolojik

finansal

piyasalarda

çok

yanı

sıra

küresel
ve
ve

ekonomideki
geleceğe

yön

yöneticileri

de

uluslu şirketlerin ve yatırımcıların işlem boyutları

yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Derinlemesine, teorik

yükselmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucu uluslararası

altyapıyla güçlendirilmiş program, aynı zamanda

finansal teknikler çokça kullanılmaya başlanmış ve

finansal

gerek kamu kuruluşlarında gerekse özel sektörde

uygulamaya yönelik çalışmalara da ağırlık vermeyi

uluslararası finans konularına hakim işgücüne

hedeflemektedir.

duyulan ihtiyaç gitgide artmaktadır. Fenerbahçe

profesyonel hayata atıldıklarında teorik bilginin yanı

Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü bu artan

sıra uluslararası piyasalara yönelik sezgisel bilgiye de

talep doğrultusunda oluşan ihtiyacı karşılamak

sahip olabilecekleri düşünülmektedir.

piyasalarda

ve

benzeri

Böylelikle,

iş

kollarında

mezunlarımızın

amacıyla kurulmuştur.
Uluslararası Finans programı öğrencilerinin gerek
staj programları, gerekse projelerle öğrenim hayatları
boyunca da sektörle iç içe olmaları hedeflenmektedir.

Böylece uluslararası finans lisans öğrencilerinin dış
dünya ile iletişim kurma, buradaki gelişmeleri izleme
ve uyum kapasitelerinin artması sağlanacaktır.
Uluslararası

Finans

Bölümümüz

dinamik

akademisyen kadrosu, araştırmaya yönelik bakış
açısıyla finansal yönetim, küresel ekonomi gibi
alanlarda yeni ve özgün çalışmalara imza atmayı
hedeflemektedir.
Neden Bu Bölüm?
Fenerbahçe

Üniversitesi

Uluslararası

Finans

programı, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sahip
olduğu sosyal ve beşeri çevre ile bu çevrenin

İş Olanakları / Mezunlar

sahip olduğu sosyal ve ekonomik olanakları

Uluslararası Finans Bölümü’nden mezun

ve ilişkileri kullanarak öğrencilerin teorik olarak

öğrencilerimiz finans alanında edinecekleri bilgi

yetiştirilmelerinin yanı sıra ekonomik yaşamın, iş

birikimine ek olarak yabancı dil ve bilgi teknolojileri

dünyasının ve sosyal yaşamın değişik çehreleri

konusundaki yetkinlikleriyle ulusal ve çok uluslu

ile temas kurmasını sağlayacaktır. Bu temas

şirketlerde, bankalarda, aracı kurumlarda ve kamu

öğrencilerin eğitim sonrası içine girecekleri dünyaya

kuruluşlarında çalışma imkanlarına sahip olacaklardır.

hazırlanmalarını ve bu dünyaya uyum sağlamalarını,

Ayrıca ulusal ve uluslararası finans piyasalarında ve

bu dünyada başarılı olmalarını ve rekabette öne

örgütlerde de çalışabileceklerdir.

olacak

geçmelerini sağlayacak bilgi, deneyim ve beceriler
ile donatılmalarını sağlayacaktır. Ayrıca kaliteli ve

Burs Olanakları

dinamik akademik kadrosu ve dünya standartlarında

Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre burslu

hazırlanan müfredatı ile öğrencilerimizin tam

kontenjanlarını tercih edip yerleşen öğrencilerine

donanımlı olarak mezun olmaları sağlanacaktır.

oranlarına göre %100, %50 ve %25 ÖSYM bursu

Öğrencilerimiz Ataşehir Kampüsümüzde finans

vermektedir.

merkezinin yanı başında ve şehrin merkezinde
olmanın avantajı ve üniversitemizin teknolojik

Puan Türü: EA

altyapısı sayesinde bilgiye ve güncel gelişmelere

Eğitim Dili: Türkçe

kolayca erişebileceklerdir.

Öğrenim Süresi: 4 Yıl

0216 910 1907
0850 336 1907

fbu.edu.tr

/fbuniversitesi
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