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Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Felsefe Bölümü 2011 yılında kurulmuş olup 
ilk öğrencilerini 2015 eğitim-öğretim 
yılında almıştır. Bölümümüz verdiği 
eğitimle akademik çok yönlülüğü olan, 
disiplinler arası akademik çalışmaya önem 
veren, evrensel ve yerel anlamda tarihi ve 
kültürel perspektifleri birleştiren, 
toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleyen, 
bilimsel ve etik değerleri merkeze alan, 
akademik ve insani değerlere önem veren 
öğrenciler yetiştirme odaklı bir bölümdür. 

Bölümümüz öğretim üyeleri, felsefenin geleneksel alanları olan 
etik, siyaset felsefesi, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, bilim tarihi 
ve mantık alanlarında çalışmalar yapmalarının yanı sıra 
akademik literatürde göreceli olarak yeni sayılan uygulamalı 
felsefe, duygu felsefesi, ahlâk psikolojisi gibi alanlarda da 
çalışmalar yapmaya devam etmektedirler. Bölümümüz felsefe 
tarihi, kıta felsefesi ve analitik felsefe yaklaşımlarını bünyesinde 
barındırma zenginliğine sahiptir.
Bölümümüzün eğitim dili Türkçedir. Mesleki alanda 
yeterliliklerini ve rekabet gücünü artırmak isteyen 
öğrencilerimize 2018 eğitim-öğretim yılından itibaren “İsteğe 
Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı” (İngilizce Hazırlık Sınıfı) imkânı 
sağlanmaktadır. Felsefe Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans 
Programı, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından beri akademik 
faaliyetlerine devam etmektedir. Bölümümüz doktora programı 
ise 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde açılmıştır. 
Üniversitemiz  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde bulunan 
Felsefe Anabilim Dalı Doktora Programı’nın amacı, gerek 
Felsefe Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olan ve gerekse 
farklı disiplinlerden mezun olup felsefeye ilgi duyan öğrencilerin 
akademik gelişimlerine katkı sağlamaktır. 
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HAKKIMIZDA



Misyonumuz
Bartın Üniversitesi Felsefe Bölümü, çağdaş bir öğrenme ve bilim ortamı oluşturarak, 
düşünmeye, anlamaya, araştırmaya istekli; farklı bakış açılarını dinleyebilen ve 
anlayan; farklı görüş ve düşüncelere açık; bilginin arayışı ve üretilmesi konusunda 
hevesli; eleştirel gücüyle toplumun vicdanı olabilen; toplumsal ve akademik etik 
değerlere sahip; insan hakları bilinci gelişmiş; yerel ve evrensel kültüre katkıda 
bulunan katılımcı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Vizyonumuz
Bartın Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün daimi amacı, saygı, sevgi, hoşgörü ve 
hakkaniyet temelinde daha iyi, daha güzel ve daha mutlu bir hayat için gerekli olan 
öğrenme, araştırma, eleştirel düşünme, anlama, tartışma, bilimsel yenilik ve rekabet 
ortamını sağlayarak akademik etik ve kurumsal bütünlük çerçevesinde evrensel 
nitelikte alan eğitimi sağlamak ve geliştirmektir.

AKADEMİK KADROMUZ

Yurt Dışı ve Yurt İçi Öğrenci Hareketliliği 
Programlarımız ile
Yurt Dışında Eğitim Hayal Değil!

Bölümümüzün çeşitli ülkeler ile yapmış olduğu karşılıklı eğitim 
anlaşmaları mevcuttur. Öğrencilerimiz “Erasmus Öğrenim 
Hareketliliği” ve “Mevlana Değişim Programı” vasıtasıyla eğitim-
lerinin bir bölümünde farklı üniversitelerde deneyim kazanma 
fırsatına sahiptir. Öğrencilerimiz tarafından en çok tercih edilen 
ülkeler Polonya ve Bulgaristan olduğu için Erasmus anlaşma-
larımız bu ülkeler ile sağlanmıştır. İkili anlaşmamız olan okullar, 
Bulgaristan’da St. Cyril Methodius Veliko Turnovo Üniversitesi 
ile Polonya’da Nicholaus Copernicus Üniversitesi’dir. Öğrencile-
rimizin tercihleri doğrultusunda gelecekte diğer ülkelerle yapıla-
cak olan ikili anlaşmaların da önü açıktır.  

Öğrencilerimiz Erasmus ve Mevlana gibi yurt dışı değişim 
programlarının yanı sıra yurt içi öğrenim hareketliliği programı 
olan “Farabi Değişim Programı” sayesinde yurt içindeki çeşitli 
üniversitelerde de eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etme 
olanağı bulabilirler.

Çift Ana Dal, Çift Diploma!

Bölümümüzde çift ana dal ve yan dal programı vardır. Öğrencile-
rimizin farklı eğitim programlarından ders alma imkânı olması 
bilgi ve becerilerini geliştirmelerine fırsat tanımaktadır. Böylece 
öğrenciler, eğitimlerini disiplinler arası bakış açısıyla zengin-
leştirebilmektedir. Bölümümüz öğrencileri üniversitemizde 
bulunan Sosyoloji, Psikoloji vb. bölümlerle çift ana dal ve yan dal 
yapabilme avantajına sahiptir. Çift ana dal programını başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimiz, felsefe dışında başka bir lisans 
programından da mezun olarak ikinci bir diploma alma şansı 
elde ederler.

Avantajlı Konum
Amasra, İnkumu, Güzelcehisar gibi 
turistik bölgelere ev sahipliği yapan 
Bartın ili, öğrencilerimize boş zaman-
larını keyifle değerlendirebilecekleri 

hoş bir ortam sunmaktadır.  

Bölümümüzün öğrenci kulübü olan “Felsefe Kulübü” 
hem felsefe bölümünün öğrencilerini hem de 
üniversitemizin diğer bölümlerinde bulunan 
öğrencileri akademik ve sosyal bağlamda bir araya 
getirmeye devam etmektedir. Öğrenci kulüpleri ve 
diğer etkinliklere bilimsel, sosyal ve kültürel 
faaliyetlere aktif katılım imkânı sağlayan bölümümüz, 
mezunlarına kamu ve özel sektörde bugünün ve 
geleceğin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretebilecek 
yetkinlikte zengin bilgi, beceri ve uygulama deneyimi 
sunmaktadır.

Sosyal Aktiviteler
Öğrenci merkezli bir 
eğitim anlayışı olan Bartın 
Üniversitesi, öğrencilerin 
dersler dışında da bilgi ve 
becerilerini geliştirmelerini 
destekler. Bu doğrultuda 
üniversitemiz birçok 
öğrenci kulübüne sahiptir. 
Öğrenci kulüpleri aracılığı 
ile öğrencilerimiz ilgi 
alanlarına göre farklı 
sosyal aktivitelere 
katılabilir, sosyal sorumlu-
luk projelerinde yer alabilir, 
farklı alanlarda bilgi ve 
becerilerini geliştirebilirler.

Üniversitemizde her yıl geleneksel olarak Bilim, Kültür ve 
Spor Şenlikleri düzenlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin 
de katkılarıyla yapılan şenliklerde öğrencilerimiz, eğlenerek 
ve öğrenerek hem farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmakta 
hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamaktadırlar. 

Prof. Dr. Sedat YAZICI                                                   
Post-Doktora: Queen’s University (Felsefe)
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Felsefe)
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi (Sosyoloji)
                          University of Connecticut (Felsefe)

Dr. Öğr. Üyesi Utkan ATBAKAN
Doktora: İstanbul Üniversitesi (Felsefe)

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi (Felsefe)

Dr. Öğr. Üyesi İrem ASLAN SEYHAN
Doktora: Ankara Üniversitesi (Felsefe)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (Felsefe) 

Arş. Gör. Öner GÜLER
Doktora: Ankara Üniversitesi (Felsefe)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (Felsefe)

Dr. Öğr. Üyesi Svitlana NESTEROVA COŞKUN 
Doktora: Ankara Üniversitesi (Felsefe)
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi (Felsefe)

Arş. Gör. Fahriye YARAŞ ELALMIŞ
Doktora: Ankara Üniversitesi (Felsefe)

Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (Felsefe)

Dr. Öğr. Üyesi Gülüse AKSOY
Doktora: St. Petersburg Devlet Üniversitesi (Felsefe)                

Yüksek Lisans: St. Petersburg Devlet Üniversitesi (Felsefe)                 

Prof. Dr. Aslı YAZICI
Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Felsefe)

   Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Felsefe)
                            

Doç. Dr. Ayşe Gül ÇIVGIN
Doktora: Uludağ Üniversitesi (Felsefe)
Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi (Felsefe)

MİSYON VE VİZYON


