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Fakültemiz Üniversitemizin 29.05.2007 tarih ve 5662 sayılı Ka-
nun’un Ek Madde-81 nolu kararı ile kurulmuştur. Coğrafya, Türk 
Dili ve Edebiyatı, Tarih ile eğitim öğretime devam etmektedir. 
Yeterli sayıda öğretim üyemiz bulunmadığından Sosyoloji ve 
Felsefe bölümlerinin öğrencisi bulunmamaktadır.
Fakültemizin tüm bölümlerinde eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili ise 
Türkçedir. Bölümlerimizden Coğrafya bölümlünde staj yapma, 
tüm bölümlerde ise lisans tezi hazırlama zorunluluğu bulunmak-
tadır.

Yükseklisans ve Doktora Programlarımız

• Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı
• Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Coğrafya Tezli Yük-

sek Lisans Programı Coğrafya Doktora Programı
• Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı
• Tarih Doktora Programı
• Arkeoloji Bölümünde Anadolu Üniversitesi ile ortak yürütülen 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ortak Tezli Yüksek Lisans 
programlarımız aktif olarak faaliyet göstermektedir.

COĞRAFYA

Coğrafya, doğal ve beşerî çevrenin birbirlerine yaptığı etkiyi 
belirli prensipler içinde inceleyen, analiz eden ve haritalayan 
bir bilim dalıdır. Coğrafyacılar hem doğal çevrenin hem de be-
şerî çevrenin özelliklerini zaman ve mekân içindeki değişimini 
disiplinler arası yaklaşımla güncel teknolojiler kullanarak in-



celemektedir. Bu inceleme esnasında sorunları ortaya koyarak 
kendi prensipleri doğrultusunda cevaplar bulur ve çözümler 
üretir. Bölümümüz bu amaçlar çerçevesinde geniş perspektifte 
düşünebilen, analizler gerçekleştirebilen ve çözüm yolları üre-
tebilen coğrafyacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Coğrafya Bölümü, 29.05.2009 tarih ve 5662 sayılı kanun ile 
Bilecik Şeyh Edebiyat Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi bün-
yesinde kurulmuştur. 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında 30 
öğrenci ile eğitime başlayan bölümümüz, 2010-2011 eğitim 
ve öğretim yılında ikinci öğretim ve lisansüstü eğitimlere de 
başlamıştır. 2012 yılı itibariyle lisans, yüksek lisans ve doktora 
programları aktif durumdadır. Eğitim süresi 4 yıl, eğitim dili 
ise Türkçedir. 12 yıllık genç bir bölüm olmamıza rağmen ge-
rek akademik kadro gerekse teknik malzeme açısından önemli 
mesafeler kat edilmiştir. 2022 yılı itibariyle bölümümüz 2 pro-
fesör, 4 doçent, 2 doktor öğretim üyesi olmak üzere 8 öğretim 
üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bölümümüz Fen-Edebiyat Fakültesinde öğrenci 
sayısı ve eğitim kalitesi bakımından ilk sırada yer almakta ve 
dinamik bir eğitim kadrosuna sahip bulunmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Coğrafya lisans öğretimini başarı ile tamamlayarak mezun 
olan öğrenciler, Lisans derecesi alarak “Coğrafyacı” unvanı-
nı kullanmaya hak kazanacaklardır. Mezun olan öğrenciler, 
üniversitelerdeki coğrafya bölümlerinde; lisans eğitimine ek 
olarak 1 yıllık pedagojik formasyon eğitimi alanlar ise Milli 
Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, özel okul ve dershaneler-
de, Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Köy Hiz-
metleri, Orman Genel Müdürlüğü, Karayolları, Meteoroloji 



İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet 
Planlama Teşkilatı gibi devletin çeşitli kurum ve kuruluşları ile 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı gibi 
bakanlıklara bağlı bulunan coğrafi bilgi sistemleri koordina-
törlüklerinde istihdam olanağı bulabilmektedirler. 

TARİH

Bölümümüz 2008 yılında kurulmuş olup merkez kampüste eği-
tim-öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Lisans bünyesinde 
Normal Öğretim ve İkinci Öğretim Programları mevcuttur. Bö-
lümümüzde öğretim dili Türkçe olup tarihî kaynakların kullanıl-
ması ve dil becerilerinin geliştirilmesi maksadıyla seçmeli olarak 
Arapça ve Farsça dersleri vardır. Lisansüstü programlarımız 
2010 yılında yüksek lisans ve 2013 yılında doktora olarak baş-
lamış bulunmaktadır. Tarih Bölümü bünyesinde bölüm kütüpha-
nesi ve seminer salonu bulunmaktadır.
Bölümün amacı insanlık tarihinin ve Türk tarihinin başlangı-
cından yakın zamana kadar mukayeseli bir yaklaşımla bütün 
dönemlerini bilimsel esaslar çerçevesinde araştırıp incelemek-
tir. Ayrıca bölümümüz lisans düzeyinde tarih alanında araştır-
malar yapabilecek; arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve 
enformasyonla ilgili farklı kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek 
elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tarihsel bilincin ve tec-
rübenin kazandırılmasına yönelik, sorgulayıcı ve kültürel dona-
nımı yüksek öğrenciler yetiştirmek doğrultusunda akademik faa-
liyet sunan Tarih Bölümü ilim ve medeniyet noktasında ülkesine 
ciddi katkılar sağlayacak tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Mezunların Çalışma Olanakları
Tarih bölümünden mezun olanlar “Tarihçi” unvanı almaktadır. 
Bölümümüz lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapa-



bilecek; arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla 
ilgili farklı kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştir-
meyi amaçlamaktadır. Mezunlarımız, bu bölümde almış oldukları 
eğitim doğrultusunda arşivlerde araştırmacı, arkeolojik kazılarda 
danışman, müzelerde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda ve sanat tarihi 
ile ilgili çalışma alanlarında uzman ve üniversitelerde akademis-
yen olarak görev alabilmektedirler. Bölüm öğrencileri, pedagojik 
formasyon almak kaydıyla ilk ve ortaöğretimde Tarih öğretmenliği 
de yapabilmektedirler.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 
2009 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 2011 
yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim-öğretim vermeye devam 
eden bölüm, 2012 yılından itibaren yüksek lisans ve 2017 yılından 
itibaren de doktora düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetinde bulun-
maktadır. Bölümümüz Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Ede-
biyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalla-
rında eğitim vermektedir.  Türk Dili ve Edebiyatı bölümü  Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü 3 Proseför, 2 Doçent, 7 Dr. Öğretüm Üyesi ve 
2 Araştırma Görevlisi kadrosu ile eğitim-öğretim hayatını sürdür-
mektedir.
Bölümümüzün amacı; öğrencilere Türk dilinin ve Türk edebiyatının 
köklü geçmişi ve geçirmiş olduğu evreler hakkında temel bilgi-
leri kazandırmak, öğrencilerin günümüze gelinceye değin deği-
şen ses bilgisi, şekil bilgisi ve anlam bilgisi değişikliklerini tespit 
edebilmelerini sağlamaktır. Ayrıca Türk dili, edebiyatı, folkloru ve 
kültürü alanlarında araştırma yapabilecek nitelikte eleman yetiş-
tirmek, çeşitli incelemeler, araştırmalar yapmak ve bunları yayın, 
konferans, seminer vb. yollarla tanıtmaktır.



Öğrencilere dil biliminden Osmanlı dönemi Türk edebi-
yatına, Tanzimat’tan günümüze kadar tüm yönleriyle modern 

Türk edebiyatına, halk edebiyatından halk bilimi ve teorisine 
kadar çeşitli dersler okutulmaktadır.

Mezunların Çalışma Olanakları
Bölümümüzden mezun olan öğrenciler için üniversitelerde “Türk 
Dili Okutmanı”, “Araştırma Görevlisi” ve “Türk Dili Uzmanı” 
olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağı vardır. Ayrı-
ca öğrenciler Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi 
devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlar-
da iş imkânı bulabilmektedirler. Bunların yanında Pedagojik For-
masyon Sertifikası alan öğrencilerimiz Millî Eğitim Bakanlığında 
“Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni” olarak çalışabilmektedir.
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