Prof. ERİŞAH ARICAN
PeEmairslo: naerislaIhnafroicramn@maatiornmara.edu.tr
Web: https:/ avesis.marmara.edu.tr/erisaharican
EducDoctoraatteio, Man IrnmfaorarmUniavteiorsnity, Institute Of Banking And Insurance, Department Of Banking, Turkey 1988 - 1991
Postgraduate, Marmara University, Faculty Of Economics, Turkey 1986 - 1988
ReSocsiaelaSrcicehncAres aenadsHumanities
AcProafedseomr,iMac TirmtlaerasUni/ Taversskitsy, School Of Banking And Insurance, Banking, 2005 - Continues
Associate Profes or, Marmara University, School Of Banking And Insurance, Banking, 2000 - 2005
AdviARICANsinE.g, BiThereysseelsemekli k sistemine otomatik katıl m : Türkiye için bir uygulama, Doctorate, H.Meral(Student), 2019
ARIDocCtoANratE.e,,K.TürAkkaiy(Set’duedetanst)a,r2019ufun belirleyicileri ve finansal sistem il şkisi: bankacıl k sektörü üzerine bir uygulama,
ARIARICCANAN E.E.,, TürBankkiaylea’rdıen prgeolejecefkinteaknisnamaknitıavkeımbilraruyıngaudalamyaal,ıPosmentgkrualdkuaıymtee, tE.leTşürtirkmmee, nN.(İSstmudeailn(St)t,u2016dent), 2010
ARIbir uyCANgulE.am, Dea, zDocenftlaosryaoten, L.orÖtazgmüı(nSdatudebanntk)a, l2009arda operasyonel merkezileşmenin önemi: Türk bankacıl k sektörüne üzerine
ARIDocCtoANratE.e,,U.AlÇteertinnattaişf(fSotnludeamnat)k,a2008ynağı olarak sendikasyon kredileri ve Türk bankacıl k sistemine yönelik bir uygulama,
ARIuygCuANlamE.a,,DocFinatonrsasties,tA.emBiotndean(taSvtuhdeil gnett)i,r2008ilerinin kredi dereceleri le il şkisi : gelişmekte olan ülkeler açısından bir
ARIyaklCaANşımE., Doc, İşletotmraetlee,rA.deOmakarğda(Stğuıtdeımnpolt), 2007itikasının işletmenin büyüme ve pazar değerine etkileri : teorik ve uygulamalı
ARIPosCtgANradE.ua, Bate,sY.elTIurdüzan(eSntuledemnelte)r, i2007nin sermaye piyasalarına etkileri üzerine değerlendirmeler ve bir uygulama,
ARIPosCtgANradE.ua, Türte, G.kiOykes’daey(kSatmudeu bant)n,k2007alarının yeniden yapılandırılması ve yapılandırma sonrası performanslarının analizi,
ARIÇ.GeCnANç(SE.tu,deRenetl)s, e2007ktöründe ve bankacıl k sektöründe özel eştirme: (Dünyada ve Türkiye’de), Postgraduate,
ARIkarşCıANlaştıE.rm, AvalıraunpaaliBizi,rPosliği stgigroardtuaa steek, İt.öDreümvierbtüilerkk(sSigtuodertants)e,k2007törünün sorumluluk sigortaları açısından incelenmesi ve
ARIARICCANAN E.E.,, BorTürksabadanfkiyaacıtlakdsımistleamrıninındedeopeğişrmaessyiovnee lhirsiskevseenbierdimodepiyasla, Poslarıntgareatdkuaisit,eDoc, R.Ntoersalithea, nG.(GSültuadey(nStt)u, de2007nt), 2007

ARIC.DaCğANıdırE.(S, Türtudekniyte),’d2007e fa liyet gösteren yabancı bankaların Kobi’lere finansman olanağı ve bir uygulama, Postgraduate,
ARIE.GülCANer(SE.tu, Badeğnıtm),s2006ız denetim süreci kurumsal-sosyal sorumluluk il şkisi bankacıl k sektörü uygulaması, Doctorate,
ARIPosCtgANradE.ua, Küçte, C.üAk-toaortla(Söltuçdeeknlit)ş,l2006etmeler (Kobi) için bankalarda kredi değerleme sistemi ve bir örnek çalışma,
ARIC.ErCüANstün(E.,STürtudeknbat)n, k2006acıl k sisteminde bankacıl k hizmet gelirlerini at ırma alternatifleri: Yeni ürünler, Postgraduate,
ARIARICCANAN E.E.,, TürUluskliayrea’draeskıiipaşlermaltearlienbtinicianrai nbaalnizkia, Poskartlgı rğaıdnuaa ettek,iSle.Ariğtıreaolrioikğlvue(Suytugdeulanmt)a, 2006lı bir yaklaşım, Doctorate,
A.ARIAkCdANemE.ir,(TürStudekiynet’)d,e2005demir çelik sektörü: halka açık olan entegre demir çelik fabrikalarının performans analizi,
PosARItCgANradE.ua, Pate,rE.aUbeçankzteürrikbi(Srtuvdearlnıkt)ol, 2005arak kredi kartları: taksitli kredi kart sistemine geçiş ve bir uygulama, Postgraduate,
M.ARIHCumaANnE.ız, lKOBİı(Stu’delerndt)e,f2005inansal destek politikaları: Türkiye uygulaması, Postgraduate, T.Bölüktepe(Student), 2005
ARIDocCtoANratE.e,,A.FaÖizzüorn(aSntluaderınndat),k2004i ve döviz kurlarındaki asimeyrik oynaklığın bankaların his e senedi getirisine etkileri,
ARIA.SeCrANkanE.(S,tTürudekniyt)e,’d2004e doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme etkisi, Postgraduate,
ARIS.TeCmANurcE.i(,SDünytudena’td),a2004dış borç - ekonomik bağımlı k analizi ve değerlendirilmesi, Türkiye örneği, Doctorate,
ARIS.KaCvANcıoğE.lu, Ti(Sctaurdei bantn),k2003alarda sorunlu kredilerin yönetimi, çözümü ve takibi çin bir uygulama, Doctorate,
ARIA.TürCANközE.(S, tTürudekniyt)e,’d2003e uygulanan para politikalarının etkinliği ve bankacıl k sektörüne etkileri, Postgraduate,
ARIF.YeCtANgin(E.St,uGadeynrtim), e2002nkul yatırım ortaklıklarının performans değerlemesi ve Türkiye uygulamamsı, Doctorate,
ARIARICCANAN E.E.,, EnfTürlkaisyyeo’ndeheT.deC.flM.emB.esitadünyrafınada’ dan uyvegTürulankaiynef’adeizkpoli uyitgikuallaamrıavlaerfıi,nPosanstgsreakdtöuarütene, M.eUtkyilsearli(,SPostudetgnrta)d,ua2001te,
B.ARIAtCaANç(StE.u,deUlnuts)l,a2001rarası para Fonu -IMF ve Türkiye 2000- 2002 dezenflasyon programı, Postgraduate,
M.ARIÇeCtANinkaE.y,aKı(Srtşuedehirnlti)Ni, 2001zameddin İbn Yusuf’ un Risale-i Musiki adlı eseri, Postgraduate, U.Sezikli(Student), 2000
ARIARICCANAN E.E.,, BaEffnekctaslaofrdeaumaropeli aannamoneliz veteanrfylaunisyoonnionl şkeisui,rPosopetagnraadnuad Turte, V.kiGshülbaay(nSktiundeg snetc)t,o2000r, Postgraduate,
Y.ARIGülCANer(SE.tu, Avdenrut)pa, 1999para birliği ve euro’nun etkileri, Postgraduate, İ.Sencan(Student), 1998
ARI1998CAN E., 1860-1923 tarihleri arasında Osmanlı döneminde Türk bankacıl k tarihi, Postgraduate, M.Karakaş(Student),
ARIA.AkCANoyuE.n(, İSntşuadetnste)k, t1997öründeki şletmelerin kredilendirilmesi (İnşa t ta hhüt firmaları açısından), Postgraduate,
ARIARICCANAN E.E.,, NaÖzekliteyşötinermteimvievöze bael neşktaircmıl ketdae"fkirumruamsdeağlenarleknitdiyrömneetsiim, Posi" uytggrualdauamatesı,,M.PosBatgnru(adSuatudete,nÖ.t)S,ü1996er(Student), 1997

