
1. Comprehensive 

understanding of 

existing knowledge 

in both theory and 

practice within the 

chosen field of 

interest

2. Appreciation of 

the interdisciplinary 

nature of business 

research and an 

awareness of 

research 

connections across 

business disciplines

3. Ability to 

recognize and 

formulate new and 

original research 

problems and place 

them in the field 

with a historical 

and contextual 

perspective

4. Thorough 

mastery of research 

methodologies and 

techniques 

necessary to 

conduct rigorous 

research

5. Ability to carry 

out analysis with 

independent and 

critical thinking and 

to develop 

pertinent 

theoretical 

concepts and 

methodologies

6. Ability to 

independently 

develop original 

research with 

quality up to the 

standard of top tier 

academic journals 

in the chosen field

7. Acquirement of 

knowledge and 

experience on the 

process of 

publishing in top 

academic journals

8. Willingness and 

ability to learn and 

acquire knowledge 

with an awareness 

of own training 

needs

9. Adherence to the 

scholarly values of 

academic and 

professional 

integrity

1-Yüksek lisans yeterliliklerine 

dayalı olarak alanındaki 

güncel ve ileri düzeydeki 

bilgileri özgün düşünce 

ve/veya araştırma ile 

uzmanlık düzeyinde geliştirir, 

derinleştirir ve alanına yenilik 

getirecek özgün tanımlara 

ulaşır.

1-based on current and 

advanced level of expertise in 

postgraduate qualification,   

develops original ideas and 

research , deepen and reach 

the original definition to bring 

innovations to the field

cok orta

2-Alanının ilişkili olduğu 

disiplinler arası etkileşimi 

kavrar; yeni ve karmaşık 

fikirleri analiz, sentez ve 

değerlendirmede uzmanlık 

gerektiren bilgileri kullanarak 

özgün sonuçlar çıkarır.

2-Understand the 

interdisciplinary interaction 

related to the field; analysis 

new and complex ideas, 

synthesis and evaluation 

expert knowledge to draw 

conclusions.

orta cok orta orta

1-Karar, uygulama ve 

davranışlarında alana ilişkin 

edindiği bilgileri kullanmak 

suretiyle verileri 

yorumlayabilme, analiz 

edebilme, sorunları 

tanımlayabilme ve çözüm 

önerileri getirebilme 

becerisine sahiptir.

1-have the ability to decide 

and implement based on data 

interpretation, analysis and 

use of information and 

identify problems and 

propose solutions on the 

field.

cok cok

2-Alana ilişkin bilgileri 

çalışanlar ve ekip 

arkadaşlarına aktarabilme 

becerisine sahiptir.

2-have the skills and ability to 

convey information to 

employees and team 

members  regarding the field .

orta orta orta cok cok

1-Alana ilişkin uzmanlık 

gerektiren konularda bir 

çalışmayı bağımsız olarak 

gerçekleştirir.

1-carried out independently 

requiring expertise in matters 

relating to field study.

orta orta cok cok cok

2-Proje yürütücüsü ya da 

katılımcısı olarak proje 

hedeflerine uygun sorumluluk 

alır.

2-project manager or as a 

participant take appropriate 

responsibility in accordance 

with project objectives

orta orta cok cok orta

3-Örgüt/Kurum için vizyon, 

amaç ve hedef belirler.

3-set vision, goals and 

purpose for the organization

cok cok cok

Öğrenme 

Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri 

eleştirel olarak değerlendirir.

1-Critically evaluates the 

acquired knowledge and skills

cok orta cok cok

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi 

ve beceriler düzeyindeki 

düşüncelerini ve önerilerini 

ilgililere yazılı ve sözlü olarak 

aktarır.

1-Transfers ideas and 

suggestions related to the 

field in written and oral mode 

orta orta orta cok

2-Alana ilişkin çalışma 

yapanlarla iletişim kurar.

2-Communicates with persons 

who work related to the field.

cok orta orta orta cok cok

3-Bir yabancı dili en az Avrupa 

Dil Portföyü C1 Genel 

Düzeyinde kullanarak sözlü ve 

yazılı iletişim kurar.

3-At least one foreign 

language using the general 

level European Language 

Portfolio C1 for verbal and 

written communication.

cok (top tier journals 

are all in English)

cok (top tier journals 

are all in English)

4-Çalışma alanlarına ilişkin 

veri giriş ve analizlerini 

yapabilecek düzeyde 

bilgisayar yazılımı, bilişim ve 

iletişim teknolojilerini kullanır.

4-to do the data entry and 

analysis, advanced knowledge 

of computer software and 

communication technologies

cok orta orta orta

1-Alana ilişkin yapılacak 

çalışmalarda özgünlük ve katkı 

verir.

1-orginality and contribution 

in studies related to the field.

cok orta cok orta cok cok cok

2-Örgüt/Kurum için stratejik 

plan yapar ve strateji geliştirir.

2-Does the strategic plan and 

develop strategy for the 

organization.

cok cok

3-Örgüt/Kurum, iş ve 

toplumsal etik değerlere 

uygun davranır.

3-act in accordance with 

business and social ethics .

orta cok az az orta cok

4-Sosyal hakların evrenselliği, 

sosyal adalet, kalite ve 

kültürel değerler ile çevre 

koruma, iş sağlığı ve güvenliği 

konularında yeterli bilince 

sahiptir.

4-have sufficient awareness 

of;  the universality of social 

rights, social justice, quality 

and environmental 

protection, cultural values 

and occupational health and 

safety issues

orta cok

5-Yenilik arayışı içinde olma 

istekliliği gösterir.

5-Shows willingness of 

innovation

orta cok orta cok
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Kurumsa

l - 

Olgusal

BECERİLER

Bilişsel - 

Uygulam

alı

YETKİNLİKLER

Bağımsız 

Çalışabil

me ve 

Sorumlul

uk 

Alabilme 

Yetkinliği

İletişim 

ve Sosyal 

Yetkinlik

Alana 

Özgü 

Yetkinlik


