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Eğitim içeriklerinin tüm hakları saklıdır  

 

Bu katalog içindeki içeriklerin tamamı ya da bir bölümü, 4110 sayılı Yasa ile değişik 5846 sayılı FSEK uyarınca, 
kullanılmazdan önce hak sahibinden 52. Maddeye uygun yazılı izin alınmadıkça, hiçbir şekil ve yöntemle işlenmek, 
çoğaltılmak, çoğaltılmış nüshaları yayılmak, satılmak, kiralanmak, ödünç verilmek, temsil edilmek, sunulmak, 
telli/telsiz ya da başka teknik, sayısal ve/veya elektronik yöntemlerle iletilmek suretiyle kullanılamaz. Bu teklif 
benzer teklifler almak veya kanaat oluşturmak veya herhangi bir başka sebep ile, teklifin sunulduğu kurum ve 
çalışanları hariç, üçünü taraflar ile paylaşılamaz. Bu teklifin içeriği, teklifi sunanlar tarafından her zaman 
değiştirilebilir. 
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FİNTECH AKADEMİ  HAKKINDA 

 

FinTech İstanbul Platformu 2016 yılında Türkiye’de sağlıklı bir FinTech Ekosistemi oluşturma vizyonu ile 
kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana yerel ve küresel binlerce haber, yüzlerce makale ve video içerik, onlarca 
fiziksel ve online etkinlik gerçekleştiren FinTech İstanbul aynı zamanda FinTech 101, Blockchain 101, Web3, 
Ödeme Sistemleri ve Regülasyon Eğitimleri ve kuruma özel eğitimlerle sektördeki büyük bir eksikliği gidermiştir. 

Ülkemizde sayıları hızla artan inovatif FinTech girişimlerin kurulması, ödeme ve e-para kuruluşlarının sayısının 
artması ve diğer kurumların finans sektörüne gösterdikleri ilginin (Kurumların Finansallaşması) artması sonucu, 
sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da hızla artmıştır. Nitelikli insan kaynağı bulmanın yanı 
sıra, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda onların yetiştirilmesi de önemli bir konudur. 

FinTech İstanbul olarak, bu ihtiyaçları uzun yıllardır gözlemlememiz sonucu, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri, 
sektörün içinden gelen eğitmenlerle karşılama kararı aldık. Böylece sektörde hem yeni çalışmaya başlayanlar ve 
hem de eski bilgilerini tazeleyerek kendilerini farklı görevlere hazırlamak isteyen çalışanlar için eğitim programları 
oluşturmaya başladık. Dolayısıyla, FinTech İstanbul Platformu’nun global ölçekte tanınacak bir FinTech 
Ekosistemi oluşturma misyonu ile başlayan yolculuğunda girişimcilerimize, kurumlarda çalışanlara, yeni işe 
başlayacaklara ve yatırımcılarımıza Finansal Teknolojiler alanında ihtiyaç duyacakları eğitimleri sunarak artık daha 
yakınız. 

Eğitim Yöntemi: Her İhtiyaca Uygun İçerikler… Online, ama Yüz yüze! 

Eğitim etkinliğinin artırılması amacıyla eğitimler, eğitmenlere soru sorarak ve deneyim paylaşımı biçiminde 
gerçekleşirken, aynı zamanda mekân bağımlılığını ortadan kaldırabilmek amacıyla online ortamda yapılmaktadır. 

Eğitim başlıkları farklı bilgi seviyesine göre içeriğe ve derinliğe sahip olmaktadır. İhtiyaçlara göre eğitimleri süre 
olarak yarım gün, tam gün veya çok günlü olarak programlamak mümkün olmaktadır. 

Eğitmenler 

Eğitmenlerimiz, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda Finansal Teknolojiler alanının Ödeme Sistemleri, Bilgi 
Güvenliği, Hukuk, İş Geliştirme, Teknoloji gibi alanlarında farklı şapkalarla uzun yıllar çalışmış, bilgi ve 
deneyimlerini en güncel içeriklerle paylaşmak isteyen ve daha önce eğitmenlik deneyimi bulunan 
profesyonellerden oluşmaktadır. 

Neden FinTech İstanbul FinTech Akademi? 

Uzmanlık Programları 

Belirli amaçlara yönelik uzmanlık programları ile sadece istediğiniz konulara odaklanın. 

FinTech Oryantasyon Programı 

FinTech alanında çalışanlarına yatırım yapan bir banka, aracı kuruluş, ödeme veya e-para kuruluşu iseniz, 
çalışanlarınızın Finansal Teknolojiler konusunda oryantasyonunu bize bırakın.  

Günümüzde birçok banka yeni yeteneklerini geliştirmek amacıyla oryantasyon programlarına FinTech alanını 
eklemeye başladılar. Bankaların yanısıra; ödeme, epara kuruluşları ve yeni kurulmaya başlayan dijital bankalar da 
işe alım, eğitim ve gelişim programlarına FinTech Oryantasyon Programımızı entegre etmeye başladılar. Bu alanda 
uzun yıllara dayalı bilgi birikimi ve deneyimimiz, bu programları kurumunuza özel bir biçimde tasarlamamıza 
olanak tanımaktadır. 

Kuruma Özel Program Tasarım Hizmeti 

Sadece belirli konulara mı odaklanmak istiyorsunuz? Sizlerle birlikte, kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda size 
uygun eğitim programını tasarlayalım ve sunalım. 

Kurumsal İhtiyaçlarınız için Bize Ulaşın 

akademi@fintechistanbul.org 
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FİNTECH  101 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Toplam 30 saat süren ve modüler olarak tasarlanan FinTech 101 Online Eğitim programı, FinTech alanında 
faaliyet göstermek isteyen, bilgi kazanma ihtiyacı duyan, ülkemizdeki FinTech ekosistemi ile bir araya gelmek 
isteyen, sektör öncüleri ve yatırımcılarla buluşmak isteyen herkese açık bir programdır. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Finansal hizmetler sektörünün dinamikleri ve ihtiyaçları konusunda detaylı bilgi sahibi olmak, 
• Teknoloji ve regülasyonların finansal hizmetler sektörü üzerindeki etkilerini anlamak, 
• Finansal hizmetler sektöründeki fırsatları ve riskleri anlamak, 
• FinTech yatırım olanaklarını değerlendirmek, 
• FinTech yatırımcıları, girişimciler ve kurumsal yöneticiler ile tanışmak. 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/fintech-101-online-egitim-programi-66/ 
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BLOCKCHAIN 101 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

İnternet’ten sonra en büyük teknolojik devrimlerden birisi olarak kabul edilen Blockchain teknolojisinin 
temellerini, kullanım alanlarını, platformlarını ve örnek uygulamalarını anlatan bu eğitim ile katılımcılar bu 
yenilikçi teknoloji hakkında ihtiyaç duydukları tüm temel bilgileri elde etmeleri hedeflenmiştir. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Blockchain teknolojisinin yapısını anlamak, 
• Blockchain teknolojisinin kullanım alanlarını ve fırsatları anlamak, 
• Blockchain platformlarını ve amaçları ile avantajlarını tanımak, 
• Blockchain girişimleri için gerekli giriş seviyesinde bilgi birikimini edinmek, 
• Blockchain uygulamalarını ve konumlarını anlamak, 
• Blockchain proje geliştirme yaklaşımını anlamak, 
• Kripto Paraların doğasını ve çalışma şeklini anlamak, 
• ICO, DeFi, CBDC, NFT gibi kavramları, metodolojilerini, uygulanış şeklini ve mevcut durumu anlamak. 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/blockchain-101-online-egitim-programi-67/ 
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WEB3 STRATEJİ EĞİTİMİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

İnternet’ten sonra en büyük teknolojik devrimlerden birisi olarak kabul edilen Blockchain teknolojisinin 
temellerini, kullanım alanlarını, platformlarını ve örnek uygulamalarını web3 stratejileri kapsamında anlatan bu 
eğitim ile katılımcılar bu yenilikçi teknoloji hakkında ihtiyaç duydukları tüm temel bilgileri elde etmeleri 
hedeflenmiştir. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Web3 kavramını anlamak, 
• Web3 teknolojileri kapsamında yaşanacak değişiklikler, 
• Web ile gelen yenilikler, 
• Metaverse kavramı ve uygulamaları, 
• Web3 teknoljileri, 
• Blockchain, Bitcoin, Ethereum, NFT kavramları, 
• Regülasyon ile hukuki boyutları, 
• Küresel uygulama örnekleri, 
• Türkiye’den uygulama örnekleri 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/blockchain-101-online-egitim-programi-67/ 
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ÖDEME SİSTEMLERİ 101 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

25 yılı aşkın tecrübesi ve derin uluslararası kart programları uzmanlığı ile dünyanın en büyük finans 
kurumlarında deneyime sahip başarılı ödeme sistemleri uzmanı tarafından verilen eğitimdir. İş büyütme, strateji 
oluşturma, iş kolu optimizasyonu, yeni iş oluşturma, ürün ve süreç geliştirmede kanıtlanmış başarı için Ödeme 
Sistemleri Eğitimini alabilirsiniz. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Ödeme sistemlerinin ne olduğunu anlamak, 
• Finansal piyasa altyapıları ile ilgili prensipler ve ödeme sistemlerine etkisini anlamak, 
• Türkiye ödeme sistemlerinde regülasyonları öğrenmek, 
• Ödeme sistemlerinde standartları bilmek, 
• Ödeme sistemleri, ödeme araçları ve kullanılan altyapıları bilmek, 
• Ödeme sistemlerinde güvenlik ve risk yönetimi konularını anlamak, 
• Gelecek ne getirecek? 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/odeme-sistemleri-101-478/ 
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MASTERCLASS EĞİTİMLERİ 
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MASTERCLASS – AÇIK BANKACILIK 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Finansal kuruluşların müdür ve daha üstü pozisyonlarındaki çalışanları için düzenlenmiş olan eğitim 
programıdır. Programın içeriğinde dünya genelinde, gelecekte olması planlana finansal hizmetler ile ilgili 
konular işlenmektedir. Finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin geleceğe bakışlarını genişletecek olan 
eğitim programı sayesinde yepyeni hizmetler ortaya çıkacaktır. 

Masterclass eğitimleri bir dizi modülden oluşmaktadır. Özel ihtiyaçlara bağlı olarak özel vurgu yapılacaktır. 
Örneğin, bazıları kullanım senaryolarına, bazıları stratejik konumlandırmaya, bazıları API'lere, bazıları ise tüm 
ticari, düzenleyici, stratejik, operasyonel yönleri kapsayan küresel gelişmeleri kapsayan daha geniş bir genel 
bakış ister. Her halükârda Açık Bankacılığın ne olduğu tartışılmaktadır. Açık bankacılık uygulamalarının tüm 
paydaşlar ile ürün grupları üzerinde nasıl bir etkisi olduğu incelenmekte, geleceğe yönelik etkisi konusundaki 
vizyon ve fikirler paylaşılmaktadır. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Açık bankacılığın ne olduğunu anlamak, 
• Açık bankacılığın hangi ihtiyaçtan ortaya çıktığını anlamak, 
• Açık bankacılığın kritik tarafları, 
• İş modelleri ve kullanıcılar açısından sonuçları, 
• Açık bankacılık uygulamalarında regülatörün görevi, 
• Açık bankacılığın yıkıcı etkisi! 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/masterclass-open-banking-196/ 
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MASTERCLASS – DÖNÜŞEN BANKACILIK VE FİNANSAL ENDÜSTRİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

“Açık bankacılık, APİ’ler ve platformlar, finansal servislerde tıpkı Nokia’dan Akıllı telefonlara olduğu gibi bir 
kuantum sıçraması gerçekleştirecek”. Dr. Michael Salmony. 

APİ’lerin finansal servislerle uyumlu hale getirilerek paradan nasıl para kazanılacağı ile ilgili dünya çapındaki 
örnek uygulamalar eşliğinde yapılan eğitimdir.  

Eğitimin hedef kitlesi:  

• Üst düzey yöneticiler 
• Ürün geliştirme birimlerinin yöneticileri 
• Strateji yöneticileri 
• Pazarlama yöneticileri 
• Veri yöneticileri 
• Perakende birim yöneticileri 
• Hukuk birimi yöneticileri 

ve konu ile ilgili yöneticiler şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Detaylı bilgilere FinTech İstanbul Akademi sayfasından ve iletişim bilgilerine kataloğun son sayfasından 
ulaşabileceğiniz akademi temsilcisinden alabilirsiniz. 

https://akademi.fintechistanbul.org/2023/01/11/donusen-bankacilik-ve-finansal-endustri-1321/ 
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FİNTECH, AÇIK BANKACILIK,  
DİJİTAL BANKACILIK VE  
SUPERAPP EĞİTİMLERİ 
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FİNANSAL SİSTEMDE FİNTECH’LERİN YERİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

FinTech’in var olan finansal sistem içindeki yeri nedir ve finansal sistemin evrimine etkisi ne olabilir, 
Finansallaşmış bir ekonomide FinTech firmalarının sürdürülebilir iş modelleri ne olmalı gibi sorulara cevap 
bulmanızı sağlayacak özel içerikli bir eğitimdir. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• FinTech ve Finansal sistem arasındaki ilişkiyi anlamak, 
• FinTech’in mevcut finansal sistem içindeki yeri ve önemini kavramak, 
• FinTech girişimlerinin iş modellerini anlamak, 
• Finansallaşmış bir ekonomide FinTech girişimlerinin faydalarını öğrenmek. 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/25/finansal-sistemde-fintechlerin-yeri-330/ 
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AVRUPA FİNTECH VE DİJİTAL BANKACILIK STRATEJİLERİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Bu eğitim modülünde Avrupa’daki FinTech ve dijital bankacılık ekosisteminin tarihçesi ve mevcut durumu Türk 
ekosistemindeki farklılıklar vurgulanarak değerlendirecek ve Türkiye’ye gelmesi öngörülen BaaS, dijital 
bankacılık gibi farklı iş modelleri ve regülasyonlar pratik örneklerle açıklanacaktır. Ekosistemin kapsamlı analizini 
takiben katılımcılarla Avrupa ekosistemi için değer yaratma stratejileri tartışılarak katılımcıların kendi 
organizasyonları için Avrupa pazarı yol haritası hazırlamalarına olanak sağlanacaktır. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Avrupa’da FinTech kavramının gelişimi ve FinTech ekosistemi hakkında ilgi edinir 
• Ekosistemdeki paydaşlar ve oyuncuları bilir 
• Ekosistemdeki iş modellerini öğrenir 
• Avrupa FinTech regülasyonlarını öğrenir 
• Mevcut gelişmeler ve trendleri öğrenir 
• Pazardaki iyi ve kötü uygulamaları öğrenir 
• Avrupa’ya açılmak isteyen kurumlar ve girişimciler için doğru FinTech stratejilerini bilir 
• Gelecek dönemlerden beklentiler hakkında fikir sahibi olur 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/avrupa-fintech-ve-dijital-bankacilik-stratejileri-474/ 

  

mailto:akademi@fintechistanbul.org
https://akademi.fintechistanbul.org/2021/12/20/avrupa-fintech-ve-dijital-bankacilik-stratejileri-474/


 

 

akademi@fintechistanbul.org  20 

AÇIK BANKACILIĞIN KÜRESEL ETKİLERİ 

 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Açık Bankacılığın küresel anlamda finansal ekosisteme etkisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen ve bağlı 
bulunduğu şirketin kendisini bu alanda sadece bugün için değil gelecekte de doğru konumlandırmasına katkıda 
bulunmak isteyen tüm Banka ve Fintech çalışanları için hazırlanmış bir eğitim programıdır. 

 

Eğitimin Kazandırdıkları 

• Açık bankacılığın gelişimini öğrenir 
• Açık bankacılık, açık finans, açık veri terimlerini öğrenir 
• Türkiye ve Dünya’da açık bankacılık bakış açılarını öğrenir 
• Açık bankacılık ile ilgili regülasyonları öğrenir 
• Açık bankacılığın finansal ekosisteme etkisini öğrenir 
• Açık bankacılık ile ilgili iş modellerini öğrenir 
• Banka ve Fitch’ler arasındaki farklı işbirliği örneklerini öğrenir 
• Açık bankacılığın tüketici açısından önemini öğrenir 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/27/acik-bankaciligin-kuresel-etkileri-346/ 
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SÜPER UYGULAMALAR (SUPERAPP) 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Süper Uygulamalar (SuperApp) dünyada ve ülkemizde hızla yaygınlaşmaya başlamakta. Bu konuda gerek 
teknoloji ve gerekse kullanıcı deneyimine odaklanan bu eğitimde dünyadan ve Türkiye’den örneklerle 
SuperApp’ler incelenecektir. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Süper Uygulama nedir? 
• Kullanıcılara hangi avantajları sunuyor? 
• Temel Özellikleri (entegrasyon, kullanıcı, veri, ekosistem) 
• Dünyadan Örnekler 
• Türkiye’den örnekler 
• Rekabet avantajları 
• Riskler / Güvenlik endişeleri 
• Gelecek öngörüleri 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/25/dunyada-ve-turkiyede-super-uygulamalar-superapp-332/ 
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WEB3 EĞİTİMLERİ 
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MERKEZ BANKALARI DİJİTAL PARALARI (CBDC) 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Merkez Bankaları Dijital Paraları (CBDC), dünyada birçok Merkez Bankası’nın üzerinde hassasiyetle çalıştığı bir 
konu. CBDC kullanımı, son yıllarda kripto paralar gibi dijital paraların, blok zinciri (blockchain) teknolojisinin ve 
merkezi olmayan finans (Decentralized Finance – DeFi) uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte, yakın gelecek 
için kaçınılmaz bir ihtimal gibi görünüyor. Bu eğitimde konunun derinlerine inilerek, küresel ölçekte gelişen bu 
eğilimin detayları, dünyadan ve ülkemizden örnekler üzerinden detaylandırılacaktır 

 

Eğitimin İçeriği 

• Merkez Bankaları niye dijital para basmak istiyorlar? 
• Dünyadaki merkez bankalarının dijital para basma girişimleri ne aşamada? 
• Merkez bankası dijital para basımının ve finansal sisteme entegre edilmesinin farklı modelleri nedir? 
• Merkez bankası dijital paraları ulusal ve uluslararası finansal sistemi nasıl etkileyecek? 
• Merkez bankası dijital paralarının bankacılığa, kripto paralara ve ödemeler sistemine etkisi ne olacak? 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/25/merkez-bankalari-dijital-paralari-cbdc-327/ 
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MERKEZİYETSİZ FİNANS (DEFİ) 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Bitcoin ile ortaya çıkan Blockchain teknolojisi sayesinde değer saklama ve transferi için aracı kurumlara ihtiyacın 
olmadığı yepyeni bir finansal çağ başladı. Merkezi otoritelerin varlığı sebebiyle yaşanmakta olan zorlukların 
ifade edilmesinden sonra merkeziyetsiz yapıların ne olduğu ve nasıl çalıştığı incelenmektedir. 

Eğitimin İçeriği 

• Blockchain Nedir? 
• Akıllı Sözleşme Nedir? 
• Kripto Para Nedir? 
• Coin – Token Kavramları 
• DeFi Kavramının Doğuşu ve Gelişimi 
• Stablecoin – Sabit Akçe 
• Algoritmic Stablecoin – Algoritmik Sabit Akçe 
• Örnekler Işığında DeFi Uygulamaları 

o MakerDAO ve Çalışma Mantığı 
o DeFi Kredi ve Mevduat Servisleri 
o Otomatik Market Yapıcılar (Automatic Market Maker – AMM) 
o DeFi Servislerine Likidite Sağlamak 
o DeFi Servislerinde Staking ve Farming Kavramları 
o NFT Temelli DeFi 
o Kâhin (Oracle) Servisleri 

• Yönetişim Yaklaşımları 
• Riskler ve Düzenlemeler 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/11/06/merkeziyetsiz-finans-defi-385/ 
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NFT 101 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Dijital varlıkların kopyalanması sorunu yasalar ve cezalarla düzenlenememiş olabilir ama teknoloji sayesinde 
dijital varlıkların sahipliği konusu çözülmüş durumdadır. Ethereum ile ortaya çıkan akıllı sözleşmeler sayesinde 
dijital varlıkların sahipliği konusu tamamen çözüme ulaştı. Bu sayede sanat eserleri de yepyeni bir boyuta 
taşındı. Bu yeni teknolojiyi anlamak ve uygulamak için gerekenler bu eğitimde sizi bekliyor. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Blockchain, Coin ve Token Kavramları 
• Özel bir Token türü: NFT 
• Doğuşu ve Yakın Tarihi 
• ERC-721 Standardı ve özellikleri 
• NFT Kullanım Alanları ve Örnekleri 
• NFT Projelerinde Öne Çıkan Başlıklar 
• Ethereum, BSC, WAX, Avalanche, Solana Ağlarında NFT örnekleri 
• Adım adım bir NFT projesi tasarlamak 
• Bir NFT Projesini kodlamak (yazılım bilgisi gerektirmez, kavramsal içeriktir) 
• Bir NFT Projesini yönetmek 
• Soru ve Cevaplar 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/11/06/nft-101-383/ 
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REGÜLASYON EĞİTİMLERİ 
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SİBER SİGORTA FARKINDALIK EĞİTİMİ 

 

 

Eğitim Hakkında 

Verinin paradan daha değerli olduğu bir dönemde onu korumak da ayrı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. 
Hayatımızın önemli zaman dilimlerinde kullanmakta olduğumuz dijital teknolojiler ile ortaya çıkan riskler ve bu 
risklerden korunmak için neleri, nasıl öğrenebileceğimiz ve gelişmelerle birlikte kendimizi nasıl güncel 
tutacağımızı öğreneceğimiz bu eğitimde global boyutta dijital güvenlik kavramı ele alınmaktadır. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Temel kavramlar 
• Siber tehditler ve risk 
• Neden siber sigorta? 
• Siber sigorta kapsamı – 1.taraf ve 3.taraf kayıpları, ek hizmetler, kapsam dışı konular 
• Siber sigorta kapsamındaki siber riskler ile ilgili örnek senaryolar 
• Siber sigorta yaptırmaya değer mi? 
• Siber sigorta yaptıran kuruluşların karşılaştığı zorluklar 
• Sürecin her aşamasında işinize yarayacak anahtar sorular 
• Genel hatlarıyla sigortalama süreci adımları 
• Sigorta şirketi ve poliçe sahibi arasında veri paylaşımı 
• Veri sızıntısı/bilgi güvenliği olayı aşamaları 
• Veri sızıntısı maliyet bileşenleri: bilinen ve az bilinen(görünmeyen) maliyetler 
• Örnek iki şirket üzerinden senaryo analizi ile maliyetlere bakış: Sağlık sigortası ve Teknoloji üretim 

şirketi 
• Poliçenizin ödenmemesine neler sebep olabilir? (Yaşanan bir örnek üzerinden değerlendirme) 
• Poliçe ödemelerini düşük tutmak, siber güvenlik olgunluğunuza bağlı! Olgunluğunuzu artırmak için 

neler yapabilirsiniz? Standartlar ve en iyi uygulama örneklerine hızlı bir bakış 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/siber-sigorta-farkindalik-egitimi/ 
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FİNTECH SEKTÖRÜNDE SİBER GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Dijital dünyada ürün ve hizmetlerin çok hızlı ortaya çıkası, büyümesi ve kısa sürede varlığının sona ermesi gibi 
değişimin çok hızlı yaşandığı dönemde, insanların finansal teknolojilerdeki gelişmeler sebebiyle zarar 
görmemesi için devlet organları tarafından düzenlemeler yapılmakta, tedbirler alınmaktadır. Bu düzenlemeleri 
nasıl takip edebileceğinizi ve bu kadar hızlı gelişmenin yaşandığı bir ortamda güncel kalmanın nasıl mümkün 
olacağını bu eğitim sayesinde öğrenebilirsiniz. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Regülasyon Kavramı ve Finans Alanındaki Düzenleyiciler 
• Finans Sektörü Açısından Siber Güvenliğin Önemi 
• Banka ve Fintechlerin tabi olduğu Siber Güvenlik Düzenlemeleri 
• Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 
• Siber Saldırı Sonrası İzlenecek Hukuki Adımlar 
• Finans Sektöründe Sır ve Kişisel Veri Kavramı 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/fintech-sektorunde-siber-guvenlik-duzenlemeleri/ 
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FİNTECH REGÜLASYONLARI EĞİTİMİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Değer saklama ve transfer etme yöntemi değişmeye devam ediyor. Eskiden takas ile yapılan işlemler uzunca bir 
süre altın, gümüş gibi nadir elementlerle yapıldı. Sonra para ile yapıldı ve şimdi dijital yöntemler icat ediliyor. Bu 
yeni yöntemlerle ilgili devlet organları tarafından yapılan özel Dijital Para Düzenlemeleri hakkında detaylı 
bilgilere yer verilen eğitim sayesinde para kavramı sizin için farklı bir anlam kazanacak. 

Eğitimin İçeriği: 

• Regülasyon Kavramı ve Finans Alanındaki Düzenleyiciler 
• 6493 sayılı Kanun ve Alt Düzenlemeleri 
• Banka ve Kredi Kartları Kanunu 
• Regülasyona Tabi Olmak 
• Açık Bankacılık 
• TR KAREKOD 
• FAST 
• Dijital Bankacılık ve BaaS 
• Fintechlerin tabi olduğu diğer mevzuatlar 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/fintech-regulasyonlari/ 
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FİNTECH ALANINDA KYC UYGULAMALARI 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Dijitalleşme sayesinde artık yeni bir banka hesabı açmak için bankaya gidip kendinizi şube çalışanlarına 
gösterme zorunluluğu ortadan kalktı. Bununla birlikte her yeni kolaylık beraberinde yeni zorluklar da 
getirmektedir. Dijital dünyada varlığınızı ispat etmek ve işlem yapan kişi ile işlem yaptığını iddia eden kişinin 
aynı olduğunu tespit etmek önemli bir sorundur. Bu konuya hukuki boyutlardan nasıl bakıldığına dair ihtiyaç 
duyduğunuz tüm bilgileri bu eğitimde bulabilirsiniz. 

 

Eğitimin İçeriği: 

• MASAK Mevzuatı Hakkında Genel Bilgilendirme 
• Kimlik Tespiti 
• Basitleştirilmiş Kimlik Tespiti 
• Uzaktan Kimlik Tespiti 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/fintech-alaninda-kyc-uygulamalari/ 
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE FİNTECH AÇISINDAN ÖNEMİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Kişisel verilerin birer varlık olarak kabul edilmesinden sonra bu varlığın sahipliği ve el değiştirmesi ile ilgili yeni 
düzenlemeler yapılmaktadır. Bankada hesap açan bir müşterinin kişisel bilgilerini kullanarak bir FinTech 
uygulaması ile iş geliştirmesi esnasında bilgilerin nasıl işleneceği, müşteri bilgilerinin yeni servislerde ne şekilde 
kullanılacağı ile ilgili kanuni düzenlemeleri bu eğitim ile öğrenebilirsiniz. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Kişisel Verilerin Korunması (KVK) Hakkında Temel Kavramlar 
• Banka ve FinTech mevzuatında Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kesişimi 
• Açık Bankacılık ve KVK 
• FinTech Şirketlerinin ürün geliştirme esnasında KVKK açısından dikkat etmesi gerekenler (Privacy by 

Design – Privacy by Default İlkeleri) 
• Veri İhlali süreçlerinde izlenmesi gereken yol 
• Fraud Detection ürünü için KVKK Çalışmalar 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/kisisel-verilerin-korunmasi-ve-fintech-acisindan-onemi/ 
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AÇIK VERİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Eğitim kapsamında, Açık Verinin yapay zekâ ve blockchain gibi yeni teknolojilerle ilişkisine değinilerek, Açık Veri 
tanımından, paydaşlarından ve ilkelerinden bahsedilecektir. Ek olarak, dünyadaki ve Türkiye’deki uygulama 
örnekleriyle Açık Veri kavramı detaylandırılacak ve ilgili mevzuatlara değinilecektir. 

 

Eğitimin İçeriği 

• 4. endüstriyel dönem nedir? 
• Yeni teknolojilere genel bakış 

o Nesnelerin İnterneti 
o Cloud 
o Yapay Zeka 
o Büyük Veri 
o Blockchain 

• Veri nedir, neden önemlidir? 
• Açık Veri kavramı 
• Açık Veri ekosistemi 
• Açık Veri ilkeleri 
• Açık Veri ve Blockchain 
• Açık Veri ve Yapay Zeka 
• Açık Veri’nin faydaları; 

o Kamu açısından 
o Özel sektör açısından 
o Son kullanıcı açısından 

• Dünyadan Açık Veri uygulama örnekleri (sağlık, gayrimenkul, güvenlik, bilim, finans, sanat) ve 
mevzuatı 

• Türkiye’de Açık Veri uygulama örnekleri ve mevzuatı 
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• Hukuki açıdan değerlendirme 
o Fikri mülkiyet hukuku açısından 
o KVKK açısından 
o Ticari sırların gizliliği perspektifinden 
o Rekabet hukuku açısından 

• Mevzuat iyileştirme önerileri 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2022/01/24/acik-veri-557/ 
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AKILLI SÖZLEŞMELER VE NFT 

 

 

Eğitim Hakkında 

Akıllı sözleşmeler, Bitcoin ile adını duyuran blokzinciri teknolojisinin en önemli uygulamalarından biri olarak 
görülmektedir. Akıllı sözleşmeler bugün dünyada finans, lojistik, bankacılık ve sigorta sektörlerinde büyük ilgi 
görmektedir. Akıllı sözleşmelerin adında belirtildiği üzere “akıllı” ya da “sözleşme” olup olmadığı tartışılmakta; 
hukuki düzlemde nereye oturtulacağı konusu tereddütlere yol açmaktadır. Eğitimin ilk bölümünde akıllı 
sözleşme kavramı, akıllı sözleşmelerin uygulama alanları ve akıllı sözleşmelerin hukuk ile kesişim alanları 
hakkında temel bilgiler aktarılacaktır. 

Eğitimin İçeriği 

• Akıllı sözleşme kavramı 
• Akıllı Sözleşmelerin Uygulama Alanları 
• Akıllı Sözleşmelerin Özellikleri 
• Akıllı Sözleşmelerin Hukuki Niteliği 
• Dijital varlık kavramı 
• NFT kavramı 
• Örneklerle NFT ve sanat eserleri 
• NFT’nin hukuki açıdan değerlendirilmesi 

o KVKK açısından 
o Fikri mülkiyet hukuku açısından 
o Vergi mevzuatı açısından 

• Dijital dönüşüm ve NFT’ler 
• Dünyadan örnekler 

https://akademi.fintechistanbul.org/2022/01/24/akilli-sozlesmeler-ve-nft-570/ 
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HUKUKİ BOYUTLARI İLE DİJİTAL VARLIKLAR  

 

 

Eğitim Hakkında 

Eğitim kapsamında, öncelikli olarak dijital varlık kavramının ne olduğuna ve hangi alt kavramları içerisinde 
barındırdığına değinilecektir. Ardından, dijital para ile kripto paranın tanımı, hukuki nitelikleri ve farkları 
tartışılacaktır. Dünyadaki ve Türkiye’deki yasal mevzuatlarından bahsedilerek, beklenen / tavsiye edilen 
mevzuat değişikliklerine değinilecektir. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Paranın tarihçesi 
• Yeni nesil ödeme araçları; 

o Dijital varlık kavramı 
o Dijital para tanımı ve hukuki niteliği 
o Kripto para tanımı ve hukuki niteliği 
o Kripto para ve dijital paranın farkları 

• Kripto para borsaları ve mevzuatı 
• Düzenleyici otoriteler 

o Dünyada 
o Türkiye’de 

• Mevzuat; 
o Dünyada 
o Türkiye’de mevcut düzenlemeler ve beklenen mevzuat değişiklikleri 

https://akademi.fintechistanbul.org/2022/01/24/hukuki-boyutlari-ile-dijital-varliklar-577/ 
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STARTUP HUKUKU 

 

 

Eğitim Hakkında 

Startup kuruluş ve işleyiş süreçlerinde, teknik ve maddi gereksinimlerin haricinde mevzuat uygunluğu da büyük 
önem arz etmekte olduğundan, bu eğitimimizde, henüz fikir aşamasında olan girişimlere ve hali hazırda 
faaliyetlerini yürüten startup şirketlerine hukuki perspektiften bir bakış açısı getirerek önemli hususların altının 
çizilmesi hedeflenmektedir. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Yeni iş modellerinin oluşması, GIG ekonomisi 
• Startup nedir 
• Iş planı oluşturulmasının önemi 
• Dünyadan ve Türkiye’den başarılı startup örnekleri 
• Hukuki açıdan ele alınması gereken konu başlıkları; 

o Koruyucu hukuk kurallarının önemi 
o Startup şirketleşme süreci; şirket türleri 
o Fikri mülkiyet açısından; marka, patent, faydalı model 
o Sözleşmeler açısından; 

 Ortaklar arasındaki fikri sınai mülkiyet haklarının devrine ilişkin sözleşmeler 
 Gizlilik sözleşmeleri 
 Hissedarlar sözleşmesi; hak sahipliği şartları, ön alım hakları, rekabet 

yasağına ilişkin düzenlemeler 
 Müşteri / tedarikçilerle akdedilecek sözleşmeler 
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o İş hukuku açısından; 
 Geleneksel çalışma yöntemleri; belirli, belirsiz süreli iş sözleşmeleri 
 Geçici iş ilişkisi 
 GIG ekonomisine nasıl dahil olunabilir; freelance çalışma yöntemleri, 

danışmanlık sözleşmeleri 
o KVKK açısından; 

 Verbis kaydı 
 Açık rıza, aydınlatma metni 
 Sözleşmelere eklenmesi gereken maddeler 
 Veri sorumlusunun yükümlülükleri nelerdir 
 Yaptırımlar 

• Teknoloji alanında faaliyet gösterecek startuplar açısından hukuki olarak değerlendirilmesi 
gereken ek konu başlıkları; 

o Mevzuat uyum süreçleri 
o Aksiyon planının belirlenmesi 

• Teşvik ve hibe süreçleri 
o Fikir aşamasındaki startuplar için teşvikler 
o Şirketleşmiş startuplar için teşvikler 
o Hibe destekleri 

• Melek yatırımcılar 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/startup-hukuku/ 
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SİBER GÜVENLİK EĞİTİMLERİ 
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BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK EĞİTİMİ 

 

 

 
Eğitim Hakkında 

Bu eğitim içeriği; 15 Mart 2020 tarihli ve 31069 Sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan “BANKALARIN BİLGİ 
SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK BANKACILIK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında 19. Madde 1. 
fıkrada belirtilen; “Banka genelinde bilgi güvenliği farkındalık seviyesini artırmak için kapsamlı bir bilgi güvenliği 
farkındalığı eğitim programı oluşturulur.” ve 4. fıkrada belirtilen; “Güncel saldırı yöntemlerini dikkate alarak 
gerekli sosyal mühendislik senaryoları üzerinden çalışanlara yönelik periyodik testler gerçekleştirir ve bu 
testlerden geçemeyen çalışanlara yönelik ilave hedefli eğitimler verilmesini sağlar.” düzenlemelerinin 
öngördüğü yasal çalışmaları karşılamaktadır. 

Eğitimin İçeriği 

• Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar 
• Siber Saldırılar, Siber Saldırganlar ve Siber Suç 
• Tehditler 

o Oltalama Saldırıları 
o Fidye Yazılımları 
o Sosyal Mühendislik 
o Diğer 

• İstatistikler, Yaşanan Olaylar, Çıkarılabilecek Dersler 
• Hazırlık, Standartlar ve En iyi uygulama örnekleri 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/16/bilgi-guvenligi-farkindalik-egitimi-209/ 
  

mailto:akademi@fintechistanbul.org
https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/16/bilgi-guvenligi-farkindalik-egitimi-209/


 

 

akademi@fintechistanbul.org  40 

BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK PROGRAMI OLUŞTURMA EĞİTİMİ 

 

 

 

 
Eğitim Hakkında 

Eğitim içeriği, NİST, PCI DSS ve İSO 27001 gereksinimleri ile uyumlu şekilde oluşturulmuştur. Eğitim sonrasında 
katılımcılar, organizasyonları için bilgi güvenliği farkındalık programı oluşturmaya yönelik bilgi ve araçları 
edinmiş olacaklardır. 

Eğitimin İçeriği 

• Temel kavramlar: Awareness, Training, Education 
• Neden Farkındalık programına ihtiyaç var? 
• Farkındalık ve Eğitim Programı Tasarlama 
• Farkındalık ve Eğitim Materyalleri Geliştirme 
• Farkındalık ve Eğitim Programı Uygulama 
• İzleme ve Sürekli İyileştirme 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/16/bilgi-guvenligi-farkindalik-programi-olusturma-egitimi-212/ 
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SİBER SİGORTA FARKINDALIK EĞİTİMİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Eğitim içeriği, siber sigorta hakkında genel bilgi edinmek isteyen katılımcılar için hazırlanmıştır. İçerik bir sigorta 
sağlayıcısı ile değerlendirilmemiş, en iyi uygulama pratikleri ve standartlar çerçevesinde oluşturulmuş olup 
herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Eğitim sonrasında katılımcılar, siber sigorta konusunda güncel bilgiler ve dikkat 
edilmesi gereken konular hakkında fikir edinmiş olacaklardır. 

Eğitimin İçeriği 

• Temel kavramlar 
• Siber sigortalar genelde neyi kapsar? 
• Siber sigorta: artılar / eksiler 
• Siber sigorta yaptırılırken nelere dikkat edilmelidir? 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/16/siber-sigorta-farkindalik-egitimi-201/ 
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KURUM İÇİ OLTALAMA TESTLERİ PROGRAMI OLUŞTURMA EĞİTİMİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Kurumsal e-posta adresinize gelen bir postayı açtıktan sonra bilgisayarınıza bulaşan bir virüs ile kurumsal ağa 
yayılması gibi deneyimler uzun süredir yaşanmaktadır ve tedbirleri alınmaktadır. 

Peki kurumsal işlemler için kullandığınız mobil cihazınıza kurduğunuz uygulamaların sebep olduğu güvenlik 
açıkları hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? İnstagram gibi uygulamalara verdiğiniz izinlerin sebep olabileceği 
güvenlik açıklarının farkında mısınız? 

Eğitimin İçeriği 

• Temel kavramlar 
• Hedef belirleme 
• Planlama 
• Yanıt Stratejisi Geliştirme 
• İletişim 
• İzleme ve Sürekli İyileştirme 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/16/kurum-ici-oltalama-testleri-olusturma-egitimi-205/ 
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DİJİTAL KİMLİK VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 
EĞİTİMLERİ 
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FİNANS SEKTÖRÜNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM  

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Teknolojik gelişmelerin çok hızlı gelişmesiyle beraber artık evlerde para saklamak için kullanılan kasaların yerini 
küçücük USB Flash Bellek büyüklüğünde cihazlar aldı. Fiziksel olarak çok az yer kaplayan bu cihazlarla 
milyarlarca dolar saklanabilir ya da taşınabilir. Finansal uygulamalarda teknoloji sayesinde yaşanan gelişmeler 
ve zorluklar hakkında detaylı bilgileri bu eğitim sayesinde öğrenebilirsiniz. 

Eğitimin İçeriği 

• Dijital Dönüşüm kavramı, 
• Dijital Dönüşüm-İnovasyon İlişkisi 
• Finans Sektöründe Teknoloji Kullanımının Tarihçesi 

o Dünyada 
o Türkiye’de 

• Dijital Dönüşüm Önündeki Engeller 
• Yeni Teknolojiler ve Trendler (Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka vd) 
• Dijital Dönüşüm ve İş Modellerine Etkisi, 
• Dijital Dönüşüm Uzman Konuk ile Soru-Cevap Seansı, 
• Dijital Dönüşüm Kültürü Oluşturma 
• Dijital Dönüşüm ile İlgili Gelecek Senaryoları 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/25/finans-sektorunde-dijital-donusum-331/ 
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DİJİTAL KİMLİĞİN FİNANSAL EKOSİSTEMDEKİ ROLÜ VE GELECEĞİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Dijital olan bir varlığın kopyalanmasının ne kadar kolay olduğunu artık herkes biliyor. Peki kimlikler de dijital 
hale geldiği zaman bu kimliklerin kopyalanması ya da aynı kimliğin çok sayıda kişi tarafından kullanılması gibi 
sorunlarla nasıl başa çıkılacak? Dijital kimlik kullanımı sayesinde yaşanan kolaylıklar ve ortaya çıkan güvenlik 
zafiyetleri ile ilgili tedbirlerin yenilikçi uygulamalarla anlatıldığı bir eğtimdir. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Dijital Kimlik Nedir? 
• Türkiye ve Dünya’da Dijital Kimlik Uygulamaları 
• Dijital Kimliğin Finans sektörünün dijitalleşme sürecindeki önemi 
• Dijital Kimliğin Finansal Katılımın iyileşmesindeki önemi 
• Dijital Kimlik ile ilgili Farklı Servis Modelleri 
• Dijital Kimlik alanındaki Fintech İş Modelleri 
• Dijital Kimliğin Tüketici açısından önemi 
• Dijital Kimliğin Geleceği 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/egitim/dijital-kimligin-finansal-ekosistemdeki-rolu-ve-gelecegi/ 
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ÖDEME SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ 
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ÖDEME PLATFORMLARI 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Yeni teknolojiler sayesinde artık mobil cihazların ödeme cihazı olmasından çok öte, yüz tanıma sistemleri 
sayesinde Amazon Go gibi mağazalar yapıldı ve istediğiniz ürünleri alıp kasaya uğramadan mağazadan çıkıp 
gidebilirsiniz. Bu esnada müşteri tanıma, güvenlik kontrolleri, bu işlemlerin yapılması ile ilgili regülatör 
tarafından getirilen düzenlemeler hakkında detaylı bilgileri bu eğitimde öğrenebilirsiniz. 

Eğitimin İçeriği 

• Ödeme Platformu Nedir? Nasıl Çalışır? 
• Ödeme Platformunun Amaç ve Faydaları 
• Ödeme Platformu Tarihçesi 
• Ödeme Platformlarının Olmazsa Olmazları 
• Bir Ödeme Platformuna Entegre Olmak 
• Ödeme Platformu Örnekleri ve Çalışma Şekilleri 

o Ödeme Kuruluşları 
o Digital Cüzdanlar 
o Digital Ödemeler 
o Loyalty Uygulamaları 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/10/27/odeme-platformlari-352/ 
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VERİ ANALİTİĞİ EĞİTİMLERİ 
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YÖNETİCİLER İÇİN BÜYÜK VERİ 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Verinin son derece önemli olduğu günümüz dünyasında büyük miktarda hazineyi korumak için nasıl bir güvenlik 
yapılanması gerekliyse büyük miktarda veriyi korumak ve yönetmek için de yanı şekilde farklı ve yenilikçi 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Büyük verinin yöneticiler açısından değeri ve iş yapma şekilleri üzerindeki 
etkilerinin incelendiği eğitimdir. 

 

Eğitimin İçeriği 

• Veri ile inovasyon, rekabet ve üretkenlikte yeni sınırlar 
• Büyük Veri devrimi 

o İnovatif örnekler 
o Neden şimdi? 
o Büyük verinin kaynakları ve genel karakteristikleri 

• Verinin iş değeri 
o İş ihtiyaçları ve beklentileri 
o Veriden ne bekliyoruz? 
o Veriden katma değer yaratma 

• Veri Analitiği 
o Veri Analitiğinde anahtar terimler 
o Yapay zekâ ve Makine Öğrenmesi 
o Makine Öğrenmesinin iş problemlerinde kullanımı 
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• Veri ile Değer Yaratma 
o Verinin kurumsal kapital içindeki rolü 
o Veride ve analitikte olgunluk kavramı ve modelleri 
o Bir organizasyonda veri inisiyatifi başlatma yöntemleri 
o İş senaryolarının oluşturulmasında izlenecek kurumsal yol haritası 
o Proje şablonları ve proje yaşam döngüsü 

• Veri inisiyatiflerinde rastlanan problemler, zorluklar 
o Teknik kaynaklı hususlar 
o İdari kaynaklı hususlar 
o En iyi pratikler 

• Veri Yönetişimi 
o Veri Yönetişimi nedir, neden önemlidir? 
o Veri Yönetimi ile Veri Yönetişim arasındaki farklar 
o Veri Yönetişimi ne sağlar? 
o Zorluklar ve çözüm önerileri 

• Veri-odaklı Organizasyonlar 
o Veri-odaklı organizasyonların ortak özellikleri 
o Veri-odaklı organizasyonların kurumsal yolculuğu 

• Altyapı, Roller ve Organizasyonel Yapı 
o Altyapı için bulut-kaynaklı ve kurumsal çözümler 
o Veri bilimi ekibindeki tipik roller ve görev dağılımları 
o Veri Bilimi ekibinin kurum içindeki konumu 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/11/06/yoneticiler-icin-buyuk-veri-370/ 
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FUNDAMENTALS OF MACHINE LEARNING  

 

 

 

Eğitim Hakkında 

Today, machines are learning to drive. It makes it easier for people in repetitive jobs to make new inventions in 
the pharmaceutical industry. Machines have learned to do many things more accurately and accurately than 
humans. Machine learning is based on data science. Data science requires knowing math and statistics. In this 
tutorial you will learn the basics of machine learning. 

Eğitim Dili 

Eğitim ihtiyaca göre İngilizce veya Türkçe düzenlenebilmektedir 

 

Eğitimin İçeriği 

1. Introduction to Machine Learning 
a. General terminology for Machine Learning 
b. Types of Machine Learning 

2. A Primer on Exploratory Data Analysis (EDA) and Data Visualization Techniques 
a. Data types 
b. Importance of visualizing data 
c. Tools and techniques used in data visualization 

3. Data Pre-processing for Machine Learning 
a. Assessing the data quality, data cleaning and preparation 
b. Data Sampling (random, stratified, and cluster sampling) 
c. Variable transformation techniques 
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d. Feature Engineering 
e. Dealing with Outliers 
f. Dealing with Missing Data 
g. Dealing with Imbalanced Data 

4. Logistic Regression 
5. Model Accuracy and Bias-Variance Tradeoff 

a. Challenges in estimating the predictive accuracy 
b. Concepts of under-fitting and over-fitting (bias vs variance) 
c. Model accuracy 
d. Model selection and validation techniques 
e. Confusion matrix and other accuracy metrics 

6. Naïve-Bayes Classifiers 
7. Instance-based Models: k Nearest Neighbors (kNN) 
8. Decision Trees 
9. Ensemble Learning Methods 

a. Why does an ensemble of weak learners work? 
b. Methods used in Ensemble Learning 
c. Bagging (Bootstrap Aggregating) 

i. Random Forest Classifier 
ii. Extreme Trees 

d. Boosting 
i. Adaboost (ADAptive BOOSTing) 

ii. Gradient Boosting (GB) 
e. Support Vector Machines (SVM) 
f. Unsupervised Learning: Clustering 

i. Major clustering approaches 
ii. Methods of Clustering 

1. k–Means Clustering 
2. Hierarchical Clustering 
3. Density-based clustering 

iii. What to use when? 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/11/06/fundamentals-of-machine-learning-375/ 
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TIME  SERIES FORECASTING 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

A Time series is a series of data points index in time order it is a sequence of samples taken at successfully 
equally spaced points in time. For example, this may include daily closing stock prices, hourly peak concurrent 
users in a website and total emails every minute in an email server. In this tutorial, you will learn how to work 
with time series data and forecasting. 

Eğitim Dili 

Eğitim ihtiyaca göre İngilizce veya Türkçe düzenlenebilmektedir 

 

Eğitimin İçeriği 

1. Why do we need Time Series? 
2. Basics of Time Series: 

a. Concepts of trend and seasonality 
b. Stationarity in Time Series 
c. Additive and Multiplicative Models 
d. White Noise and Random Walk 
e. Testing for stationarity 
f. How to make a Time Series stationary 

3. Time Series Forecasting 
a. Approaches to Time Series forecasting 
b. Forecast quality metrics 
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c. Model selection and validation strategies 
d. Prediction strategies 
e. Forecasting methods 

i. Moving averages 
ii. Simple Exponential Smoothing 
iii. Double (Holt’s linear method)  Exponential Smoothing 
iv. Triple (Holt-Winter method)  Exponential Smoothing 

f. ARMA Processes 
i. Autoregressive (AR) processes 

ii. Testing for Unit Root 
iii. Moving Average (MA) processes 
iv. Concepts of Autocorrelation (ACF) and Partial Autocorrelation (PACF) 
v. Identifying the process orders for ACF and PACF 

vi. Integrated ARMA /ARIMA) models 
vii. Seasonal ARIMA (SARIMA) 

viii. SARIMA with exogenous variables (SARIMAX) 
ix. Closing remarks 

 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/11/06/time-series-forecasting-369/ 
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APPLIED STATISTICS 

 

 

 

Eğitim Hakkında 

With the increase in the use of digital technologies in every field, the amount of data that needs to be 
processed has also increased. Statistics has become even more important for large datasets to make sense. The 
need for statistical training has emerged in a short time for the existing employees of institutions and 
companies. It is a training that includes intensive information at the level that corporate employees will need to 
process data but is designed to transfer information in a short time. 

Eğitim Dili 

Eğitim ihtiyaca göre İngilizce veya Türkçe düzenlenebilmektedir 

Eğitimin İçeriği 

Descriptive Statistics 

• Introduction 
o Major types and characteristics of data 
o Experiment design and setup: Identifying the target and predictor variables; Collecting and 

preparing data for analysis 
o Exploratory Data Analysis (EDA): Visualization techniques for summarizing and displaying 

• Univariate Analysis of Data 
o Tabular presentation of data: Histograms (frequency distribution) 
o Common shapes of distributions and skewness 
o Measure of central tendency in data (mean, median, mode, range) 
o Measure of spread (variability) in data (variance and standard deviation) 
o Quantile-Quantile plots 
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• Bivariate Analysis of Data from a visualization perspective 
o Relations between any combinations of categorical and continuous variables 
o  

• A primer on Probability 
o Basic rules of probability 
o Conditional probability (Bayes’ rule) 
o Discrete probability distributions 
o Continuous probability distributions 
o Properties of a Normal Distribution 
o Standard Normal Distribution and its applications 

Inferential Statistics 

• Point/Interval Estimators 
o Basic terminology in sampling process 
o Description and calculation of point estimators 
o The use and importance of interval estimators 
o Forming and interpreting the uncertainty around a point estimation using confidence 

intervals 
• Hypothesis Testing 

o Forming a proper hypothesis 
o Critical components of a hypothesis test: Significance level and the p-value 
o 1-sample z-test vs 1-sample t-test 
o 2-sample t-tests 
o Types of errors (Type I and Type II) 
o Power of a hypothesis test and the factors that affect power 
o Problems with hypothesis tests and why the p-value isn’t enough 
o Effect size and its importance from a practical standpoint 

• Statistical Tests 
o A summary on statistical tests and which one to use when 
o Pearson’s correlation 
o Spearman’s rank-order correlation 
o Point-Biserial correlation 
o Chi-square test 
o One-way ANOVA test 

• Simple/Multiple Linear Regression 
o Simple Linear Regression 
o Ordinary Least Squares solution 
o Multiple Linear Regression 
o Interpretation of regression coefficients 
o Assessing the overall quality of a regression 
o Assumptions of a Linear Regression solution and how to check them 
o Outliers in Linear Regression and interpretation of Cook’s distance 
o Converting nominal predictors to numerical values and the dummy variable trap 
o Model selection process 
o Regularization in Linear Regression 

 What is regularization and why do we need it? 
 Ridge and Lasso regularization 

https://akademi.fintechistanbul.org/2021/11/06/applied-statistics-365/ 
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