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EĞİTİMİ) 

YÖK 
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Temel Alanı 
Yeterlilikleri 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  
YETERLİLİK ÇIKTILARI 

TYYÇ 
DÜZEYİ 

7 
YÜKSEK LİSANS 

_____  
EQF-LLL: 

7. Düzey 
_____  

QF-EHEA: 
2. Düzey 

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 

BİLGİ                                                                                                        
-Kuramsal                                                                                                      

-Olgusal 

1-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarında 
ve alt disiplinlerine ait 
kavram ve kurumlara 

ya da yöntemlere 
ilişkin bilgilerini 

uzmanlık düzeyinde 
geliştirir ve 
derinleştirir.   

√  √  √  √              

2-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanları ve 

alt disiplinleri ile 
yakın sosyal bilimler 
alanlarına ait kavram, 
kurum ve yöntemler 
arasındaki etkileşimi 
kavrayarak bağlantı 

kurar. 

√                    

BECERİLER                                                                                             
-Bilişsel                                                                                                        

-Uygulamalı                                                                                 

1-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarında 
ve alt disiplinlerinde 
edindiği uzmanlık 

düzeyindeki bilgileri 
hukuk kuramı ve 

uygulamasına ilişkin 
konu ve sorunların 
analizinde kullanır. 

√  √        √          

2-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanları ve 

alt disiplinlerinde 
edindiği uzmanlık 

düzeyindeki bilgileri, 
farklı disiplinlere 
ilişkin bilgilerle 

birlikte 
değerlendirerek 

yorumlayabilme ve 
bunlardan hareketle 

yeni bilgiler oluşturur. 

√      √  √        √    



3-Hukuk kuram ve 
uygulamasında 

karşılaşılan sorunları 
hukuk alanına özgü 

araştırma yöntemlerini 
kullanarak çözümler. 

√      √              

  YETKİNLİKLER                     

Bağımsız Çalışabilme ve 
Sorumluluk Alabilme 

Yetkinliği  

1-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarında 
ve alt disiplinlerinde 
uzmanlık gerektiren 

bir çalışmayı bağımsız 
olarak yürütür. 

  √    √              

2-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarında 
ve alt disiplinlerinde 

karşılaşılan ve 
öngörülemeyen ve 

uzmanlık gerektiren 
karmaşık sorunların 

çözümü için yeni 
stratejik yaklaşımlar 

geliştirir ve 
sorumluluk alarak 
çözüm üretir, bu 
amaca yönelik 

çalışmalara liderlik 
yapar. 

      √              

Öğrenme Yetkinliği 

1-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarında 
ve alt disiplinlerinde 
edindiği uzmanlık 

düzeyindeki bilgi ve 
becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla 
değerlendirir ve 

öğrenmesini 
yönlendirir. 

√          √          

İletişim ve Sosyal Yetkinlik 

1-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarında 
ve alt disiplinlerinde 
edindiği uzmanlık 

düzeyindeki bilgiler 
ile hukuk kuram ve 

uygulamasına ilişkin 
güncel gelişmeleri 
alanındaki ve alan 
dışındaki gruplara 

yazılı ve sözlü olarak 
sistemli biçimde 

aktarır. 

                  √   



2-Hukuk kavram ve 
kurumları, yerleşik 

hukuk uygulaması ve 
hukuk kurallarını 
eleştirel bir gözle 

sorgulayarak 
gerektiğinde bunları 

geliştirir ve 
değiştirmek üzere 
girişimde bulunur. 

    √                

3-Bir yabancı dili en 
az Avrupa Dil 

Portföyü B2 Genel 
Düzeyinde kullanarak 

hukuk alanındaki 
bilgileri izleyebilme 
ve meslektaşları ile 

iletişim kurar. 

            √   √       

4-Hukuk alanının 
gerektirdiği düzeyde 
bilgisayar yazılımı ile 

birlikte bilişim ve 
iletişim teknolojilerini 
ileri düzeyde kullanır. 

                    

Alana Özgü Yetkinlik 

1-Kamu hukuku ve 
özel hukuk alanlarına 
ve alt disiplinlerine 

ilişkin bilgilerin 
edinilmesi, işlenmesi 
ve değerlendirilmesi 

süreçlerinde 
toplumsal, bilimsel ve 

etik değerleri 
gözeterek içselleştirir. 

√  √          √        

2-Hukukçu olmanın 
gerektirdiği dürüstlük, 

adalet ve etik 
anlayışını geliştirerek 

çevresine öğretir. 

√    √                

	


