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Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi  

Akademik Ağırlıklı 

Program Yeterlilikleri (Çıktıları) 

 

  PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ13 

BİLGİ 

(Kuruksal, Olgusal) 

1 Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir 

X  X  

 

 X X X X   

 

BECERİLER 

(Bilişsel, Uygulamalı) 

1 Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip 

arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir. 
X   

X  
  X X X   

 

2 Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin 

edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri 

yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları 

tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme 

becerisine sahiptir. 

X   

  

  X X X X  

 

YETKİNLİKLER 

(Bağımsız 

Çalışabilme ve 

Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği) 

1 Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar       X X X  X   

2 Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje 

hedeflerine uygun sorumluluk alır 
       X X    

 

3 Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler. X   X    X X     

YETKİNLİKLER 

(Öğrenme Yetkinliği) 

1 Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak 

değerlendirir 
X X     X X     

 

2 Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını 

gösterir 
         X   

 

 

YETKİNLİKLER 

(İletişim ve Sosyal 

Yetkinlik) 

1 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki 

düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü 

olarak aktarır 

   X  X  X     

 

2 Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar    X          

3 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar 

Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar 

    X         



yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanır 

4 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel 

Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve 

meslektaşları ile iletişim kurar 

    

 

X       

 

YETKİNLİKLER 

(Alana Özgü 

Yetkinlik) 

1 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun 

davranır 
   X        X 

X 

2 Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz 

eder ve etkin biçimde yürütür 
   X X   X X  X  

 

3 Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir              

4 Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür        X  X   X 

5 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve 

kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve 

güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir 

           X 

X 

 

 

 

 

 

 

 Program Çıktıları (Yeterlilikler)–Bankacılık ve Finans Katkı 

PÇ 1 Bankaların genel  işleyişi, bankacılık ile ilgili kavramlar ve genel finansal sistem 

üzerinde temel bilgilere sahip olmak  
 

PÇ 2 Kurumların muhasebe, pazarlama, yönetim, ekonomi, iktisat, matematik gibi temel 

kavramlar / fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olupmak 

 

PÇ 3 Finansal sisteme ilişkin gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde  takip edebilme  

PÇ 4 Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde kaliteli (SÖZLÜ/YAZILI/GÖRSEL) 

bir personel olma bilgi ve becerisi kazanmak  

 

PÇ 5 Mesleğin gerektirdiği teknolejik bilgiye sahip olarak, bilgisayar ortamında gerekli 

programların kullanım bilgisine sahip olmak 

 



PÇ 6 Mesleğin gerektirdiği yabancı dil seviyesinde sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim 

becerisine sahip olmak 

 

PÇ 7 Doğru bilgiye erişme ve onu kullanma, problem keşfetmek ve problem çözme, 

analitik düşünme ve karar verme gibi becerilerini geliştirmek 

 

PÇ 8 Bankacılık ve Finans alanında gerçekleştirilecek faaliyetlerde karmaşık sorunlara 

yaratıcı düşünme, takım oluşturma ve liderlik yeteneklerini kullanarak çözüm 

üretmek 

 

PÇ 9 Güncel konu ve sorunlar hakkında fikir sahibi olup, sosyal hayatta karşılaşılan 

durumlarda değerlendirmek / günlük faaliyetlerindeki uygulamalar ile bütünleştirerek 

içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunmak 

 

PÇ 10 Edindiği teorik bilgileri pratik olarak uygulayabilmek  becerisine sahip olmak /  

PÇ 11 Bankacılık ve Finans Alanında veri toplayabilmek ve toplanan verilerin ihtiyaca 

uygun şekilde gruplandırıp, yorumlayabilmek 

 

 

PÇ 12 İçinde bulundu tüm faliyetlerde etik değerlere bağlı ve toplumsal ve evrensel 

değerlerden şaşmadan, sahip olduğu bilgileri, çevre ve kişilere saygılı, doğru ve 

güvenli şekilde kullanır 

 

 

PÇ 13 Hukuğun temel kavramlarını anlar ve yorumlayabilir  


