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1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders 

materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma 

yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve 

uygulamalı bilgilere sahiptir.

3 3 3 3

1- Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3 2 1 3 2

2- Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma 

ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
2 3 2 2 3 3

1- Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için 

bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3 1 3 2 3

2- Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar. 3

1- Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 2 3 1

2- Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini 

yönetir.
1 2

3- Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 3 3

1- Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, 

sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
3 2 1

2- Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel 

verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve 

kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.

1 3 2 1

3- Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır. 1 2 3
4- Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve 

ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır.(Avrupa Dil 

Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
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5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi 

teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
3

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve 

kuruluşlarla paylaşır.
3 2 2

2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir. 3 3

3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci 

kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
1 3 3 3 2 3

4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar. 3 2

5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. 1 2

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

11. Yeni Türk Edebiyatı tarihini, bilimsel bir şekilde inceleyebilir ve değerlendirmeler yapabilir. 

10.Türkçe eserleri yazıldığı dönemlerdeki sosyal ve kültürel bağlamı içinde inceleme ve değerlendirme bakış açısına sahip olur.

13. Eski Türk edebiyatı metinlerini anlama, açıklama ve yorumlamada kullanılan geleneksel metotlarla nesre çeviri, şerh, yorum, tahlil ve inceleme yapabilir. 

12. Arap alfabesiyle yazılmış Türkçe metinleri okuyabilir, anlayabilir, bu metinler üzerinde analizler yapabilir. 

14. Metinleri anlamada filolojik, etimolojik ve semantik yaklaşımları kullanabilir. 

15. Bir metni anlamada esas teşkil eden estetik duyarlılığa sahip olur. 

4.  Bilgisayar, internet ve diğer elektronik kaynakları ve imkanları etkin biçimde kullanarak araştırma yapma, sunum, makale ve kitap gibi eserler hazırlayabilir. 

5.  Vurgu, tonlama açısından Türkçeyi estetik bir biçimde kullanır; imla ve noktalama açısından doğru, anlaşılır, etkili yazılar yazabilir.

7.  Farklı alfabelerle yazılmış tarihî ve modern Türkçe metinleri anlar, günümüz Türkçesine aktararak üzerlerinde incelemeler yapabilir. 

8.  Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarında kullanır.

6.  Sahasında yazılmış aktüel bilgileri ve kaynakları bilir, takip eder, kullanır.

9.  Klasik ve modern dönemlere ait edebi eserleri karşılaştırmalı metotlarla inceleme ve değerlendirme bilgisine sahip olur.

2

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ

1.  Türk dilinin gramer özelliklerini, kelime hazinesini ve belli başlı konularını ve sorunlarını bilir ve bunları tartışabilir. 

2.  Türkçenin özelliklerini evrensel dilbilim kuralları çerçevesinde inceleme bilgisine sahip olur.

3.  Dil ve edebiyat ilişkisini kurar aktif yazma ve yorumlama faaliyetleri içinde olur.

BİLGİ (Kurumsal ve Olgusal)

BECERİLER (Bilişsel ve Uygulamalı)

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeterlilikleri

TYYÇ Yaşam Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri

3- Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar. 3


