
 

 

 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

 

Programın Tanıtımı 

 Türk Dili ve Edebiyatı, geçmişten günümüze Türk dilinin ve Türk edebiyatının tüm 

değişim ve gelişimleriyle beraber derinlemesine incelenmesi amacıyla ortaya çıkmış bir 

bilimdir. Bu bilim, pek çok üniversitede bu ismi taşıyan bölümlerde temsil edilerek 

öğretilmektedir. Türk dili büyük bir medeniyetin dili olmakla beraber dünyanın en eski dilleri 

arasında yer alır. Bu dilin aynı zamanda Türk milletinin kültürel kimliğini ortaya koyma ve 

kültürü devam ettirme gibi işlevleri vardır. Türkçenin tarihi dönemlerinden başlayarak 

günümüzde de ortaya koyulmaya devam eden eserler, Türk kültürünün, medeniyetinin taşıyıcısı 

niteliğindedir. Bu doğrultuda Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, içinde bulunduğu kültür ve 

medeniyetin temel değerlerinden aldığı ilhamla modern bilime sosyal alanlarda katkı sağlamayı 

ve çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedef edinir. 

 Son yıllarda eğitim sistemi ve politikaların uygulanması kapsamında yaşam boyu 

öğrenme kavramı öne çıkmıştır. Yaşam boyu öğrenme, kişilerin yaşamları boyunca 

kazandıkları bilgileri, değerleri, becerileri ve anlayışları artıran ve güçlendiren, bunları gerçek 

yaşamda uygulayabilmeyi sağlayan destekleyici bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

Üniversiteler, bu süreci yüz yüze ya da uzaktan öğretimle sunulacak lisansüstü eğitim 

programlarıyla gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Tezsiz yüksek lisans programlarıyla 

öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin nasıl kullanılacağının 

gösterilmesi, sistematik düşünme ile yetenek ve kapasitenin arttırılması amaçlanır. Lisansüstü 

Eğitim, bir yandan üniversitelerin akademik personel ihtiyacını karşılamakta, diğer yandan 

çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların işlerini daha nitelikli ve bilimsel esaslara uygun olarak 

gerçekleştirmelerinin yolunu açmaktadır. Bu bağlamda, tezsiz yüksek lisans programları, 

öğrencilerin, öğretmenlerin, idarecilerin meslek yaşamları boyunca kazandıkları bilgileri, 

değerleri, becerileri, anlayışları artırma, güçlendirme ve program sonunda ve sürecinde  
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kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek yaşamda uygulayabilmeyi sağlamayı destekleyici bir 

süreç olarak önemli işlev görmektedir.  

 Tezsiz yüksek lisans programı ile özgün bilimsel araştırmalar için öğrencilere yeterli 

bilgi birikimini ve araştırma ortamının sağlanması, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin 

ihtiyaç duyduğu bilim uzmanlarının yetiştirilmesi hedeflenir. Ancak Kırşehir ili ve çevrelerinde 

yaşayan, öğrenim görmekte veya görev yapmakta olan kişiler bu kapsamda Kırşehir Ahi Evran 

Üniversitesi bünyesinde tezsiz yüksek lisans eğitimi fırsatından yoksun bulunmaktadırlar. Bu 

fırsatı ikinci öğretim yoluyla yerel düzeyde veya uzaktan eğitim yoluyla ulusal düzeyde 

ilgililere sunabilmek üniversitemiz ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için önemli 

görülmektedir. 

 


