
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenciyle eğitime 
başlamıştır. 

Türk Dili ve Edebiyatı; kültürel mirasımızın geleceğe aktarılması yönündeki işlevi ve kapsadığı 
alanın genişliği itibariyle sosyal bilimler arasında dikkat çeken ve gelecek vaat eden bir 
uzmanlık alanıdır.  

Bölümümüzün amacı, evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden 
yararlanarak araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimi toplum yararına sunan 
bireyler yetiştirmektir. 

 

Neden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü? 

 

Bölümümüz, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin genel misyonu yanında Karabük ve çevresinin 
dil, edebiyat ve folklor kaynakları hakkında araştırma yapabilecek nitelikte elemanlar 
yetiştirmeyi ve bölgenin kültürel mirasının tanıtımına katkıda bulunmayı da 
hedeflemektedir.  

 

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sizlere Neler Kazandıracak? 

  

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri, öğrenimleri süresince Türk dilini, Türk edebiyatını 
ve Türk kültür hayatını, edebiyat biliminin araştırma ve inceleme metotları ışığında yakından 
tanıyacak, Türk dili ve edebiyatının  tarihî gelişimi,   önemli şahsiyet ve eserleri hakkında 
bilgi sahibi  olmanın yanında, diğer Türk Cumhuriyetleri edebiyatları ve çağdaş Dünya 
Edebiyatının seçkin eserleriyle karşılaştırmalı çalışmalar yapacak,  edebiyat eserine, sıradan 
okuyucudan farklı bir gözle bakacak, Türkçe bilinci, doğru yazma ve konuşma becerisi 
kazanacak. Bundan başka, Bölüm öğrencileri, alacakları Osmanlıca Dersleri, seçmeli bazı 
Doğu Dilleri (Farsça), İngilizce ve Çağdaş Türk Lehçeleri dersleriyle, dil kazanımlarına sahip 
olacaklar ve disiplinler arası etkileşimin çok önemli olduğu günümüzde bu becerilerini farklı 
alanlara da yansıtabileceklerdir. 

Özetle diyoruz ki, Türk milletinin kültürel mirasının gelecek kuşaklara aksettirilmesinde çok 
önemli görevler üstlenen Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim görmek, bir ayrıcalıktır. 

 

 

 

 



Bölümümüzde; 

 

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı  

Halk Edebiyatı Anabilim Dalı  

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı  

Eski Türk Dili Anabilim Dalı olmak üzere toplam beş anabilim dalı bulunmaktadır.  

Ayrıca bölümümüzde iki profesör, dört doçent, beş doktor öğretim üyesi ve üç araştırma 
görevlisi görev yapmaktadır. 

 

Mezunlarımızın iş imkanları 

 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî 
ve özel okullarda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışabilmektedirler.  

Ayrıca mezunlarımız, dershaneler ve etüt merkezleri gibi her türlü eğitim kurumlarında 
eğitici; üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı, Kültür Bakanlığı, Türk Dil Kurumu, 
TRT, RTÜK, DPT gibi kamu kuruluşlarında uzman olarak görev alabilmektedirler.  

 

Kütüphanemiz 

https://kutuphane.karabuk.edu.tr/index.aspx 

 


