
  



 

HOŞ GELDİNİZ!.. 
 

 
 

Edebiyat Fakültesi, 

 

Dil, edebiyat, felsefe, psikoloji, arkeoloji, tarih ve toplum bilimleri alanlarında verdiği 

eğitimle varlığı, insanı, kültür ve medeniyetleri, ulusal ve evrensel değerleri öğretirken 

öğrencilerinin düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren nitelikli bir eğitim 

sunmaktadır.  

Disiplinlerarası ve çok yönlü bakış eğitim programlarımızın temel felsefesidir. 

Yetkin ve deneyimli akademik personeliyle öğrencilerine eğitim-öğretim ve danışmanlık 

hizmeti sunarken onların hayata hazırlık süreçlerine katkı sağlamaktadır.  

Fakülte ve üniversite bünyesinde yandal ve çift anadal programlarıyla, Erasmus, Farabi, 

Mevlana gibi yurtiçi ve yurtdışı öğrenci değişim hareketliliği sunmaktadır. 

Öğrenci kulüpleri ve diğer etkinliklere bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere aktif katılım 

imkanı sağlayarak; 

Eğlenirken öğrenen, öğrenirken sosyalleşen, sorgulayan, araştıran, ulusal ve evrensel 

değerleri kazanan bireyler yetiştirirken; 

Mezunlarına kamu ve özel sektörde bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik hizmet 

üretebilecek yetkinlikte zengin bilgi, beceri ve uygulama deneyimi sunmaktadır. 

Psikoloji bölümüyle insanları tanımaya, 

Çeviribilim bölümüyle dil öğrenmeye davet ediyoruz.  
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YÖNETİM 
 

 
 

Prof. Dr. Sedat YAZICI 

Dekan Vekili 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1020 

E-mail: syazici@bartin.edu.tr  

 

 

 

Prof. Dr. Aslı YAZICI                                            Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ŞİMŞEK 

Dekan Yardımcısı                                                    Dekan Yardımcısı 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1067                    Tel no: 03785011000 Dahili no: 1065 

E-mail: ayazici@bartin.edu.tr                                  E-mail: rsimsek@bartin.edu.tr                  
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BÖLÜM BAŞKANLARI 
 

 

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yüksel YILDIRIM 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1052 

E-mail: yyildirim@bartin.edu.tr  

 

 

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şahin YILDIRIM 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1227 

E-mail: sahinyildirim@bartin.edu.tr   

 

 

ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE 

EDEBİYATLARI 

 

Doç. Dr. Alsou KAMALIEVA 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1224 

E-mail: akamalieva@bartin.edu.tr  

 

 

ÇEVİRİBİLİM 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DEMİR 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1056 

E-mail: hudemir@bartin.edu.tr  

 

 

DİLBİLİM 

 

Dr. Öğr. Üyesi Kadri KURAM 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1049 

E-mail: kadrikuram@bartin.edu.tr  

 

 

FELSEFE  

 

Prof. Dr. Aslı YAZICI 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1067 

E-mail: ayazici@bartin.edu.tr  

 

 

PSİKOLOJİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Temel Alper KARSLI 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1075 

E-mail: alperkarsli@bartin.edu.tr  

 

 

SANAT TARİHİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür TOKAN 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1198 

E-mail: otokan@bartin.edu.tr  

 

 

SOSYOLOJİ 

 

Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1225 

E-mail: aliozturk@bartin.edu.tr  

 

 

TARİH 

 

Doç. Dr. Mustafa HİZMETLİ 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1203 

E-mail: mhizmetli@bartin.edu.tr  

 

 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Macit BALIK 

Tel no: 03785011000 Dahili no: 1219 

E-mail: mbalik@bartin.edu.tr  

 

 

 

                   

mailto:yyildirim@bartin.edu.tr
mailto:sahinyildirim@bartin.edu.tr
mailto:akamalieva@bartin.edu.tr
mailto:hudemir@bartin.edu.tr
mailto:kadrikuram@bartin.edu.tr
mailto:ayazici@bartin.edu.tr
mailto:alperkarsli@bartin.edu.tr
mailto:otokan@bartin.edu.tr
mailto:aliozturk@bartin.edu.tr
mailto:mhizmetli@bartin.edu.tr
mailto:mbalik@bartin.edu.tr


 

BARTIN 
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BARTIN/GÜZELCEHİSAR 

 

 
 

 



 

FAKÜLTEMİZ 

 

 
 

 

 
      



 
 

 

BİNALARIMIZ VE LABORATUVARLARIMIZ 

 Edebiyat Fakültemizin Kutlubey Yerleşkesinde iki adet binası bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi öğrencilerimizin eğitimlerini aldıkları Mehmet Akif Ersoy Sözel 

Derslik binasıdır. İkinci binamız ise akademik ve idari personelimizin çalışmalarını 

yürüttükleri Edebiyat Fakültesi idari binasıdır.  

Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası 

 3 kattan müteşekkil sözel derslik binasının 1. Katında eğitim-öğretim faaliyetlerini 

yürüten fakültemizin Zemin Kat 21 nolu odada bir adet dil laboratuvarı da bulunmaktadır. 

 

Edebiyat Fakültesi İdari Binası 

 6 kattan müteşekkil binanın 1. katında Dekanlık, Öğrenci İşleri Birimi, Dilbilim, 

Antropoloji ve Çeviribilim Bölümleri yer almaktadır. 2. katta ise Arkeoloji, Sosyoloji, 

Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümleri 

yer almaktadır.  
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EĞİTİM-ÖĞRETİM 

Akademik Takvim 

 Bir yıl boyunca kayıt, ders ekleme/bırakma, vize ve final haftaları dahil olmak 

üzere takip edilecek işleyişi gösteren çizelgedir.  

Detaylı bilgiye http://oidb.bartin.edu.tr/SayfaIcerik.aspx?bXsgLqA+RGOv/HkEs5QvgQ==  

adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

UBYS (Öğrenci Bilgi Sistemi) 

 UBYS öğrencilerin kayıtlarını yaptıkları, sınav sonuçlarını ve not ortlamalarını 

gördükleri, danışmanlarıyla iletişim kurdukları, öğrenci belgesi, transkiript vb. belgeleri 

talepte bulunabildiği bilgi yönetim sistemidir. https://ubys.bartin.edu.tr adresinden sisteme 

ulaşabilirsiniz. 
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İngilizce Hazırlık Eğitimi 

 Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi 

alabilirler. İleri düzeyde dilbilgisi eğitiminin yanı sıra okuma, yazma, dinleme ve konuşma 

pratikleri öğrencilerimize kazandırılmaya çalışılır. 

 

Dersler ve Not Sistemi 

 Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına 

girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders 

için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara 

sınav notu olarak ödev, ek sınav v.b. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da 

değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 

şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB 

ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları 

şartlı başarı notlarıdır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için 

genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca Bartın Üniversitesine ilk 

defa kayıt yaptıran öğrenciler, İngilizce sınavından muafiyet koşullarına sahip olmadıkları 

sürece, rektörlükçe düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar. Seviye 

tespit sınavından alınan puana göre, öğrencinin zorunlu yabancı dil dersinden muaf olup 

olmadığı belirlenir. 

 

Çift Anadal/Yandal ve Kurum İçi Yatay Geçiş 

 

 Çift Anadal: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı 

yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp iki ayrı 

diploma alabilmesini sağlayan programdır. 

 

 Yandal: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları yerine 

getirmesi durumunda başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik 

sınırlı sayıda dersi almak suretiyle diploma yerine geçmeyen bir belge alabilmesini 

sağlayan programdır. 
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 Kurum İçi Yatay Geçiş: Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya 

meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, 

yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde 

diploma programlarına ilgili yönetim kurulları ve senato tarafından belirlenen kontenjanlar 

dahilinde yatay geçiş yapılabilir.  

*Detaylı bilgiye https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/139476 adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

 
 
 

Öğrenim Hareketliliği: Erasmus, Mevlana ve Farabi Değişim Programları 

 

                                   
 

 Erasmus+ (Erasmus Plus), Avrupa Birliği tarafından eğitim, iş deneyimi ve sportif 

aktivite gibi alanlarda kişilerin kendilerini geliştirmeleri için hazırlanmış bir programdır. 

Erasmus, lisans, yüksek lisans öğrencileriyle öğretim görevlilerinin eğitimlerine 

yurtdışındaki bir üniversitede devam etmelerini sağlamaları ve yeni iş olanakları elde 

edebilmeleri amacıyla kurulmuş bir sistemdir.  

*Detaylı bilgiye https://erasmus.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 Farabi, Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim 

Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek 

lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında 

öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Farabi Değişim Programı, öğrenci veya  

öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir 

yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini 

amaçlamaktadır. 

*Detaylı bilgiye http://farabi.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 
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 Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile 

yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı 

değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.   

*Detaylı bilgiye http://mevlana.bartin.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

SOSYAL OLANAKLAR 

 

            
                                             

 

Yemekhane 

 

Kutlubey Yerleşkemizde bulunan 5000 kişilik yemekhane binamızda öğrencilerimize 

öğlen ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca aynı bina 

içerisinde iki kafe de bulunmaktadır.  
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Kütüphane 

 

Kütüphanemiz, Mehmeh Akif Ersoy Sözel Derslik binamızın en alt katında haftaiçi ve 

cumartesi günleri hizmet vermektedir. Kutlubey Yerleşkemizde yapımı tamamlanmak 

üzere olan yeni kütüphane binamızda grup ve bireysel çalışma odaları, sınırsız internet 

hizmeti, dünyadaki pek çok kütüphanenin veri tabanına ulaşma imkanı öğrencilerimize 

sulunulacaktır.  

 

 
 
 

Sosyal Tesisler 

 

Mehmet Akif Ersoy Sözel Derslik Binası Kantini 

Mimar Sinan Sayısal Derslik Binası Kantini 

Kahveland 

Yaşampark (Yapımı tamamlanmak üzere…) 

BESYO Spor Alanları (Tenis kortları, Basketbol ve Voleybol sahaları) 
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Barınma İmkânları 

 

 Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin ardından kyk.gsb.gov.tr internet 

sitesi üzerinden duyurularak e-devlet portalı üzerinden alınır. Yayınlanan başvuru 

formunda öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumları hakkında bilgi istenir 

Yapılan puanlamada en yüksek puandan başlanarak boş kontenjanlara öğrenciler 

yerleştirir. Asil olarak yerleşmeye hak kazanamayan öğrencilere yedek sıra verilir. 

 

Bartın Yurdu (Kız) A-B BLOK 

Yurt Ücreti : 213 TL 

Depozito    : 284 TL 

Kapasite     : 764 Kişi 

 

 

  Bartın Yurdu (Kız) C BLOK 

  Yurt Ücreti: 168 TL 

  Depozito: 224 TL 

  Kapasite: 320 Kişi                                                                          

Oruç Reis Yurdu (Erkek) 

Yurt Ücreti  : 285 TL 

Depozito     : 380 TL 

Kapasite      : 243 

 

  Çeşmi Cihan Yurdu (Erkek) 

  Yurt Ücreti: 285 TL 

  Depozito: 380 TL 

  Kapasite: 664 Kişi                                                                          

Hacı İbrahim Paşa Yurdu (Kız) 

Yurt Ücreti   : 285 TL 

Depozito      : 380 TL 

Kapasite       : 2462 Kişi 

 

 

 

 



                                                                   

 

Öğrenci Kulüpleri 

 

 Üniversitemizde faaliyet gösteren kulüplerimizin kurulma ve denetim işlemleri 

Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Edebiyat, Felsefe, 

Sosyoloji, Tarih, Türk Dünyası Araştırmaları, Çevre, Bisiklet, Okçuluk, Müzik, Bilim ve 

Teknoloji, Tiyatro vb. kulüpler (detaylı bilgi için bkz. http://sksdb.bartin.edu.tr/Sayfalar-

Öğrenci-Kulüpleri-13-3-Sayfalar) faaliyet göstermekte olup öğrencilerimiz bu kulüplerde 

aktif rol alabilmektedirler. 

 

 

 
 

 

 

 

BARTIN ÜNİVERSİTESİ 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

http://sksdb.bartin.edu.tr/Sayfalar-Öğrenci-Kulüpleri-13-3-Sayfalar
http://sksdb.bartin.edu.tr/Sayfalar-Öğrenci-Kulüpleri-13-3-Sayfalar


 

 

Çalışma İmkânları 

 

 Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte 

olan veya burs alma şartlarına sahip öğrencilere öncelik verilmek suretiyle öğrencilerimiz 

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalışabilirler. Kısmi zamanlı 

olarak çalışan öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir. 
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ULAŞIM 

 
 Şehir Merkezinden Özel Halk Otobüsleri ve Esenyurt Dolmuşları yaklaşık 7-8 

dakikada bir Kutlubey Yerleşkemize öğrencilerimizin ulaşımını sağlamaktadır. 

 

 

 
 

 
 

 



 


