
PROGRAM HEDEFLERİ 

Bankacılık ve finans sektörünün dünya ekonomilerindeki önemi ve hacmi göz önünde bulundurulduğunda bu alanda yetişmiş 

nitelikli işgücü ihtiyacı daha net ortaya çıkmaktadır. Doktora programının amacı küreselleşen ve rekabetin arttığı finansal 

piyasalarda akademik çalışmalar yapacak; nitelikli, üretken, proaktif, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı ve kendini 

yenileyebilen bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda programımız olaylara bilimsel bir çerçeveden bakabilen, yorum yapabilen 

ve değişen koşullara ayak uydurabilen, araştırmacı ve sorgulayan, yaratıcı fikirler üretebilen, bilim insanları, uzmanlar ve 

yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.  

PROGRAMIN ÖĞRENİM ÇIKTILARI 

1. Ekonomi, finans ve bankacılık alanında teorik yetkinlik  

2. Finansal piyasaların entegrasyonunu ve küreselleşme olgusunu, finansal kurumları ve bu kurumların sunduğu 

enstrümanları tanıma becerisi  

3. İşletmeler tarafından sunulan finansal raporları hazırlayabilme ve yorumlayabilme becerisi 

4. Finansal sistemlerin neden var olduğunu ve bunların yapısını tartışabilme becerisi 

5. Bir kurum olarak bankaların faaliyetlerini ve genel işleyişlerini, riskleri ve bunların genel ekonomi üzerindeki 

etkilerini anlayabilme becerisi  

6. Finansal piyasalardaki riskleri anlayabilme ve yönetebilme becerisi 

7. Ekonomi, bankacılık ve finans alanında karşılaşılan problemleri ortaya koyma, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı 

yapma, bu konuda gerekli bilgiye ve verilere ulaşabilme, nitel/nicel yöntemleri kullanarak bu bilgileri analiz edebilme 

ve sonuca ulaşabilme becerisi  

8. Araştırma etiği hakkında farkındalık 

PROGRAMA ÖZGÜ GENEL YETERLİLİKLER 

 

1. Ekonomi, Finans ve Bankacılık alanıyla ilgili temel kavramları anlayabilme, yorumlayabilme ve Alanla ilgili 

bütünsel bir gelişim gösterebilme 

2. Ekonomi, Finans ve Bankacılık ile ilgili konu, kavram ve süreçleri açıklayabilme 

3. Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri kavrayabilme ve Bilimsel araştırma yöntemleri ve istatistikî analizler 

konusunda uygulama yeterliliği kazanabilme. 

4. İncelediği bir problem hakkında bilimsel yöntemleri kullanarak kanıtlara ve araştırmalara dayalı öneriler 

geliştirebilme. 

5. Ekonomi, Finans ve Bankacılık bilim dalı ile ilgili alt konuları inceleyebilme. 

6. Akademik çalışmalarında bilimsel araştırma bilgi ve becerilerini en üst düzeyde kullanabilme. 

7. Akademik çalışmalarında bilimsel etik kurallarına uymayı alışkanlık haline getirebilme. 

8. Türkiye ve Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme ve yorumlayabilme  

9. Ulusal ve uluslararası düzeyde alanda yapılan araştırmaları takip edip değerlendirebilme. 

10. Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenilirliği ve geçerliliğini değerlendirebilme. 

11. Muhasebe ve denetim alanlarında hakimiyet ve raporlar düzenleyebilme 

12. Finansal raporları ve firma verilerini analiz edebilme ve yorumlayabilme 

13. Ekonomik ve finansal gelişmeleri iyi anlayıp işletmeler için uygun planları hazırlayabilme ve kararlar alabilme  

14. Finansal piyasalarda işlem gören enstrümanları değerleyebilme ve bu araçlara yatırım yapabilme 

15. Piyasalardan kaynaklanan riskleri öngörebilme ve riski yönetebilme  

 


