
AMAÇ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalının Öğretim Amaçları 

ÖA1 Arkeoloji ve Kültür Varlıkları ile ilgili her alanda kuramsal ve uygulamalı (kazı projeleri ve 

laboratuvar çalışmaları) hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış olmak. 

ÖA2 Lisans eğitimi boyunca arkeolojik materyallerin tarihlendirilmesi ve stil özelliklerinin tanımlanması 

konusunda yüksek düzeyde uzmanlaşma becerisi kazanmak. 

ÖA3 Arazi ve laboratuvar çalışmalarında tespit edilen materyallerin kaydı, fotoğraflanması, çizimi ve 

uzamsal analizleri ile ilişkili olarak yüksek teknolojik bilgi gerektiren alet (total station, GPS Coarse, 

LIDAR, JeoRadar ve bilgisayar programlarının (CBS programları ve ileri düzey kayıt ve istatistik 

programları) kullanma becerisi edinmek. 

ÖA4 Kazı ve Yüzey Araştırmaları çalışmalarında ekip içinde görev alabilme ve ulusal ve uluslararası proje 

geliştirebilme becerisi edinmek. 

ÖA5 Etik değerleri özümsemek. 

ÖA6 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemek. 

ÖA7 Yeterli düzeyde dil becerisi ne sahip olarak ülkesin deki ve dünyadaki arkeolojik araştırmaları takip 

edebilmek ve bu çalışmalara aktif olarak katılabilmek. 

ÖA8 Ortak kültürel mirasın korunması konusunda bilince ve temel bilgiye sahip olmak. 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalının Program Öğrenme Çıktıları 

PÇ1 Arkeolojinin temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip 

olmak. 

PÇ2 Arkeolojinin temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip 

olmak. 

PÇ3 Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve 

çözümleyebilmek. 

PÇ4 Arkeolojik verileri görsel ve sözel çerçevede teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilmek. 

PÇ5 Arkeolojide edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip 

olmak. 

PÇ6 Arkeolojik sorunların çözümünde bireysel çalışma ve bağımsız karar verme yetisine sahip olabilmek. 

PÇ7 Arkeolojiyle ilgili çalışma ve projelerde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk 

alabilmek. 

PÇ8 Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve survey) proje oluşturabilme ya da projelerde 

sorumluluk alabilmek. 

PÇ9 Arkeolojide edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri değerlendirip yorum getirebilme ve tarih, 

coğrafya, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi 

sorunlarını çözmede kullanabilmek. 

PÇ10 Alanındaki güncel gelişmeleri izlemenin gerekli olduğunun bilincine sahip olarak Türkçe ve yabancı 

dillerdeki kaynakları tarayabilme (kütüphane ve bilişim), kullanabilme ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı 

kazanabilmek. 

PÇ11 Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde 

çözebilmek. 

PÇ12 Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde 

etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilmek. 

PÇ13 Temel düzeyde İngilizce bilgisi edinerek alanındaki bilimsel çalışmaları izleyebilme ve 

meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek. 

PÇ14 Arkeolojik uygulamalar için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilmek. 

PÇ15 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek. 

PÇ16 Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo/laboratuar ortamında disiplin içi 

ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilmek. 


