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1. Dünyada Veri Bilimi, Girişimcilik ve Bölge Çalışmalarına Yönelik İlgi İvme Kazandı 

Dünyada son zamanlarda yaratıcılık, inovasyon, girişimcilik, veri bilimi ve farklı bölgelerle iş 

yapma kavramlarının cazibesi arttı. Bu kapsamda yerel dinamiklerin küresel dünyaya ayak 

uydurabilmesi için, bu konular hakkında eğitimler verilmesi önemli hale geldi. UGİ bölümü bu 

kavramların öneminin farkında olan ve bu trendi takip eden öğrencilere bu alanlarda eğitim 

imkanı sunmaktadır. 

 

 

 

 

Veri Bilimi ile İlgiliyseniz 

Veri bilimi uzun süredir var olmasına rağmen Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada, son 

on yılda hayatın her alanını etkilemeye başladı. Bu etkinin önümüzdeki yıllarda hızlanarak 

süreceği beklentisi, rekabet ortamında hayatta kalmaya çalışan iş dünyası için çıkış yolu olarak 

görülmektedir. Rekabetin yanısıra veri bilimi, işletmelerin daha iyi kararlar alması, daha 

yenilikçi ürün ve hizmetler yaratması için yeni bakış açıları sunmakta ve bu durum da iş dünyası 

için veri bilimini stratejik odak haline getirmektedir. Aynı zamanda veri, inovasyonun temel 

taşıdır, ancak asıl önemli olan veriden ziyade veriden elde edilen bilgilerdir. Verilerden değer 

elde etmeyi sağlayan veri bilimi konusu, veri analizi yapmak için verilerin temizlenmesi, 

birleştirilmesi ve işlenmesi dahil olmak üzere analiz için veri hazırlama sürecini içerir. Veri 

bulma ve veriyi işleyerek bir çıktı haline getirme konusu sosyal bilimler için büyük önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda Uluslararası Girişimcilik Bölümü’nde, ihtiyaç olan ekonomik veri 

hangi platformda nasıl bulunur, ihtiyaç olan bilgi tüm veri seti içerisinden nasıl temizlenir ve 

sonuçta da elde edilen veri ne anlatır konusunu uygulamalı olarak öğretilir ve tüm bu süreçler 

görsel grafikler veya raporlar ile sonuçlandırılır. Böylece öğrencilerin veri ile ilgili kazanımlar 

sağlamaları, veriye dayalı rapor yazmanın yanı sıra sebeplerini yazarken de araştırma yetisi 

kazanmaları ve yorum yapma kabiliyetine ulaşmaları hedeflenmektedir.  

Bölge Çalışmalarını Önemsiyorsanız 

Uluslararası Girişimcilik Bölümü doğu ile batı piyasaları arasındaki konumu sayesinde küresel 

tedarik zincirinde stratejik bir konumda olan Türkiye’nin yakın bölgesini bilen uzman ve 

profesyoneller yetiştirme konusunu önemsemektedir. Bu kapsamda Uluslararası Girişimcilik 

Bölümü girişim ekosisteminin ülkemizden Rusya, Çin ve Orta Doğu ülkelerine transferinde çok 

önemli bir imkan olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin uluslararası girişimcilik ve bölge 

çalışmaları alanındaki ilk ve tek bölümü olan Uluslararası Girişimcilik Bölümünde öğrenciler, 

Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu başta olmak üzere ülkemiz açısından ekonomik ve 

siyasi olarak stratejik öneme sahip bölgelerde dil, eğitim, kültür, iş idaresi ve yaşam tecrübeleri 

edinerek girişimciliklerini hem ülkemizde hem de hedef ülkelerde ortaya çıkarabilme fırsatına 

sahip olmaktadırlar. Bu bölümde, çok etkili bir işletme ve girişimcilik eğitimi gören ve 

girişimcilik konusunda hem Türkiye hem de hedef bölgelerde akademik ve uygulamalı eğitim 
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alan öğrenciler, bu coğrafyalarda kolaylıkla istihdam edilme veya iş kurma becerisine sahip 

olabilme imkanını elde etmektedir.  

Girişimcilik Faaliyeetleri Yürütmek İstiyorsanız 

Küreselleşen dünya ile birlikte toplum ihtiyaçları da değişmeye başladı. Bu değişim 

organizasyonlar arası rekabet düzeyinin artmasını da beraberinde getirdi. Değişen tüketici 

ihtiyaçlarına cevap vermek isteyen organizasyonlar, rekabet ortamında hayatta kalabilmek için 

iş yapış şekillerini değiştirmeye başladılar. Tüketici memnuniyetini en üst düzeyde tutmak 

adına daha verimli, daha hızlı ve daha farklı olmak için çabalayan organizasyonlar, teknolojik 

hızlanmaya ayak uydurmak durumunda kaldılar. Bu teknolojik hızlanma, hizmet sektörü başta 

olmak üzere tüm sektörlerde iş yapış şekillerinin değişmesine ve sektörlerin dijitale kaymasına 

neden oldu. Rekabetin bu denli yoğun olduğu günümüzde girişimciliğe atfedilen önem daha da 

arttı. Girişimcilerin katma değer yaratan yenilikçi ve özgün fikirlerinin ekonomik büyümeye ve 

kalkınmaya katkısından dolayı ülkeler bu alanda politikalar geliştirmeye başladılar. Bu 

kapsamda UGİ Bölümü’nde girişimcilik faaliyetleri önemsenmekte ve buna yönelik dersler 

verilmektedir. Çünkü girişimcilik faaliyetleri ekonomik büyümeyi hızlandırır. Yeni ürünler ve 

hizmetler yaratarak, yeni istihdamı teşvik ederler ve bu da sonuçta ekonomik kalkınmanın 

hızlanmasına neden olur. Girişimcilik çok sayıda yeni iş ve fırsat yaratmaktadır. Doğru 

araştırma ve geliştirme uygulamaları yoluyla girişimciler, yeni girişimlerin, pazarların, 

ürünlerin ve teknolojinin kapısını açan yeni inovasyonlar getirir. Girişimcilik sosyal değişimleri 

teşvik eder. Girişimciler, eski yöntemlere, sistemlere ve teknolojilere olan bağımlılığı 

azaltır. Girişimcilik araştırmayı ve sınai gelişimi destekler. Girişimciler, yeni iş fikirleri 

üretmenin ve sıra dışı düşünmenin yanı sıra araştırma ve geliştirmeyi de teşvik eder. Fikirlerini 

geliştirir, yeni bir biçime sokar ve başarılı bir iş girişimine dönüştürürler.  

2. Hem Uluslararası Girişimcilik Lisans Diploması Hem de Hedef Bölgede Eğitim 

Görülen Üniversitelerin Sertifikaları  

 UGİ öğrencileri mezun olduklarında hem TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik 

Bölümü lisans diplomasına hem de seçtikleri hedef bölgede eğitim gördükleri 3 

farklı üniversiteden 3 farklı sertifikaya sahip olmaktadırlar.  

 

3. Yurtdışı Eğitimi 

 UGİ öğrencileri 4 yıllık lisans hayatlarının yaklaşık 1 yıllık (3 dönem) bölümünde 

eğitimlerini yurtışında seçtikleri hedef bölgede almaktadırlar. Bu sayede bölüm 

öğrencilerimiz Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Orta Doğu başta olmak üzere 
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ülkemiz açısından ekonomik ve siyasi olarak stratejik öneme sahip bölgelerde dil, 

eğitim, kültür ve iş idaresi tecrübelerini edinme ve uluslararası şirketlerde çalışma 

imkanına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince, İngilizcenin 

yanında iyi düzeyde hedef bölgenin dilini (Rusça veya Arapça) öğrenmekte ve orada 

yaşama tecrübesi kazanmaktadır. 

4. İkinci Yabancı Dil 

 Öğrenciler bölüme geçmeden önce İngilizce Hazırlık eğitimi almaktadırlar. Hazırlık 

eğitiminden sonra bölüme geçmeye hak kazanan öğrenciler, İngilizce’nin yanında 

seçtikleri hedef bölgenin dilini de iyi düzeyde öğrenmektedirler. UGİ öğrencileri 

bölüme geçtiklerinde, Türkiye’de haftada 26 saat olmak üzere çok yoğun temel dil 

eğitimlerini aldıktan sonra, ilk olarak 2. sınıf bahar döneminde seçtikleri ülkeye dil 

eğitimi almak için gönderilmektedirler. Orada oldukları süre zarfında sadece, Rusça 

programını seçenler için Rusça, Arapça programını seçenler için Arapça dil dersleri 

verilmektedir. 

5. Uluslararası Akademik Kadro 

 Farklı ülke ve kültürlerden oluşan, alanlarında uluslararası yayınlar yapan ve 

uluslararası deneyime sahip akademik kadromuz sayesinde öğrenciler lisans 

hayatları boyunca farklı bakış açılarını görecek, sadece Türkiye’de değil akademik 

kadromuzun sahip olduğu network’ü de kullanarak farklı ülkelerde iş yapma/eğitim 

görme avantajlarını kullanabileceklerdir.  

6. UGİTALKS Seminerleri 

 UGİ bölümü kapsamında 3 dönem boyunca her hafta düzenlenen UGİTALKS 

seminerleri sayesinde UGİ öğrencilerimize hem girişimcilik alanında gerekli olan 

temel bilgiler sağlanmakta hem de alanında başarılı ve önemli isimlerle tanışma 

fırsatı verilmektedir. Bu sayede teorik bilgilere sahip olan öğrencilerimiz, aynı 

zamanda davet edilen isimlerin girişimcilik ve başarı hikayelerini dinleme ve o 

kişilerle network sağlama imkanı elde edeceklerdir. 

 


