
Türk DİLİ ve 
EdebİyatI Bölümü





Bölümün Kuruluşu

• Türk dili ve edebiyatı bölümü 1993 yılında kurulmuştur. İkili öğretim yapan

bölümümüz her yıl ortalama birinci öğretime 70, ikinci öğretime 70 toplam

140 lisans öğrencisi almaktadır. Bölümümüz 1997 yılında ilk mezunlarını

vermiştir.

• Bölümümüzde yeni Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, yeni Türk dili, eski

Türk dili ve Türk halk edebiyatı olmak üzere toplam beş ana bilim dalı

bulunmaktadır.



Bölümün Misyonu ve Vizyonu

• Misyon: Türk dili ve edebiyatının sahip olduğu değerleri somut örneklerle

ortaya koymak, dünya edebiyatı içindeki yerini karşılaştırmalı yöntemlerle

saptamak, geçmişten günümüze dilimiz ve edebiyatımızdaki değişim ve

gelişimleri bilimsel yöntemlerle tespit etmek ve elde edilen sonuçları iç ve dış

paydaşlarla paylaşmak.

• Vizyon: Türk dili ve edebiyatının geçmişten günümüze sahip olduğu edebi ve

kültürel değerleri bilimsel ve çağdaş yöntemlerle gelecek nesillere anlatıp

tanıtmak.



Bölümün Amaçları

• Yaklaşık olarak iki bin yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk dili ve

edebiyatı, şu anda 11 milyon kilometrekare alan içerisinde konuşulan Türk dili

ile oldukça zengin bir bilgi, sanat ve kültür birikimine sahiptir. Bu noktadan

hareketle bölümümüz, Türk dilinin ve bu dille hayat bulmuş olan Türk

edebiyatının her türlü birikimini ilmî metotlar kullanarak inceleme,

değerlendirme, gelişimini tespit etme; türlerini, şahsiyetlerini ve eserlerini

tanıma ve tanıtmaya yönelik öğretim vererek, sahasında uzman bireyler

yetiştirme ideali doğrultusunda faaliyet göstermektedir.



Öğrenim Durumu

• Bölümümüz dört yıllık lisans programı uygulamaktadır. Ayrıca, AKÜ sosyal 

bilimler enstitüsü ile koordineli olarak, bölüm öğretim üyelerinin katkılarıyla 

yüksek lisans programı öğretimi verilmektedir.



Bölümün Akademik 

Kadrosu

Prof. Dr. Nadejda ÖZAKDAĞ (Bölüm Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Serdar KARAOĞLU (Bölüm Başkan Yrd.)

Prof. Dr. A. İrfan AYPAY

Doç. Dr. Ayşe ULUSOY TUNÇEL

Doç. Dr. Mehmet ÖZGER

Doç. Dr. Bekir SARIKAYA

Dr. Öğretim Üyesi Hikmet Feridun GÜVEN

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim ÖZKAN

Dr. Öğretim Üyesi Jale GÜLGEN BÖRKLÜ

Arş. Gör. Dr. Alper GÜNAYDIN

Arş. Gör. Dr. Taner TUNÇ

Arş. Gör. Elif  ALAKUŞ

Arş. Gör. Yasemin ÇINAR SEKBAN



Bölümün Sağladığı İş İmkânları

• Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz “Türk Dil Bilimcisi” sıfatı ile

radyo, televizyon ve gazetelerde metin yazarlığı yapabilirler, metin düzeltmeni

olabilirler, devlet arşivlerinde çalışabilirler, üniversitelerde öğretim elemanı

olabilirler, yayın evlerinde editörlük yapabilirler. Bunun dışında “formasyon”

eğitimi aldıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında ve

özel okullarda Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak görev alabilirler.



BÖLÜM ETKİNLİKLERİ

• Bölümümüzde eğitim-öğretim dönemleri içerisinde öğrencilerimize yönelik

gerek yüz yüze gerek çevrimiçi çok sayıda edebî, kültürel, sosyal ve eğitici

etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlere bölüm hocalarımızın yanı sıra

yurtiçi ve yurtdışından çeşitli araştırmacılar katılmaktadır. Ayrıca

öğrencilerimiz üniversitemizin sağladığı imkânlar doğrultusunda edebiyat

topluluğu bünyesinde çeşitli çalışmalar yapma fırsatına da sahiptirler. Söz

konusu etkinliklerden bazıları şunlardır:



“Yunus Emre’yi Anlamak”



“Çağdaş Gagauz Edebiyatına 

Genel Bir Bakış”



“Şair-Mekân İlişkisi 

Bağlamında Yahya Kemal ve 

Üsküp”



“Mehmet Akif  ve İstiklal 

Marşı”



“Mezun-Öğrenci 

Buluşmaları I”



Mezuniyet

• Başarılı bir şekilde eğitim-öğretim sürecini tamamlayan öğrencilerimizi her

sene coşkuyla mezun ediyoruz.








