“Mektep; genç dimağlara,
insanlığa hürmeti, millet ve
memlekete muhabbeti, hür
yaşamayı ve bağımsızlık şerefini
öğretir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK

MİSYONUMUZ
Bölümümüz, Türk dili ve edebiyatının geçmişten
günümüze gelişimini inceleyen bir bölüm olduğu için
bu alanın tarihsel bağlamda bilimsel yöntemlerle
araştırmasını ve incelemesini yapmak, sahanın
incelenmemiş ve araştırılmamış noktalarına ışık
tutmaktır.
Millet
olma
bilincimizi
ayakta
tutan
kültürümüzün yozlaşmasını ve kaybolmasını önlemek
ve gelişmesine katkıda bulunmak;
Aynı şekilde mahallî kültür unsurlarını da
araştırarak bunları yaşatmak ve millî kültüre dâhil
olmalarına katkıda bulunmak, bununla birlikte çeşitli
etkinliklerle
kültür
hayatını
canlandırarak
üniversitemizin bulunduğu şehir ve bölgeye karşı
sorumluluğunu da yerine getirmek; millî ve evrensel
değerlerle toplumumuzu bütünleştirmek;
Eğitim seviyesi ve bilimsel araştırmalardaki
kalitesiyle Türkiye ve dünyadaki Türkoloji
çalışmalarına katkı sağlamak, Türk millî eğitimine ve
Türklük bilimine kaliteli eğitimciler ve araştırmacılar
yetiştirmek;
Düşünen, eleştiren, yorum yapabilen ve zengin
kelime hazinesiyle desteklenmiş dil bilincine sahip ve
Türkçeyi doğru ve güzel kullanan öğrenciler
yetiştirmek,
onların
kültürel
birikimlerini
zenginleştirmek bölümümüzün temel misyonlarıdır.

VİZYONUMUZ
Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin
Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri ve yurt
dışındaki
Türkoloji
çalışmaları
yapan
kuruluşlar içerisinde güvenilir, saygın ve
alanında iyi bir bölüm olmaktır.
Bölümün kalitesini ve başarısını devam
ettirerek daha ilerilere götürecek kendine
güvenen, öğrenmeye ve gelişmeye açık,
donanımlı ve çalışkan araştırma görevlilerini
bölüme kazandırıp onların bilim etiğine,
toplumsal ve bilimsel sorumluluğa sahip
kişilikli
bireyler
olarak
yetişmelerini
sağlamaktır.
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Öğrencilerimiz, Türk dili ve edebiyatı,
dilbilim ve sosyal bilimler alanlarında
akademisyen
olabilmek
için
temel
öğrenimlerini tamamlamış olurlar. 2013-2014
öğretim yılından önce mezun olmuş olan
öğrencilerimiz
tezsiz
yüksek
lisans
programını başardıkları takdirde, liselerde
Türk Dili ve Edebiyatı branş öğretmenliğine
atanmaktadırlar. Bunun yanında, pek çok
lisans mezunumuz eğitim ve öğretim, turizm,
reklamcılık, basın-yayın, medya, halkla
ilişkiler, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi
değişik alanlarda kariyer yapma imkânı da
kazanmaktadırlar. Ayrıca Türk dünyası ile
ilgili çalışmalar yapan özel ve resmî
kurumlarda, yurt dışındaki eğitim ve kültür
kurumlarında eğitim görüp çalışma ve iş
imkânına sahip olabilmektedirler.

1992 yılında Prof. Dr. Mahmut Kaplan
tarafından kurulan Türk Dili ve Edebiyatı
bölümü, Celal Bayar Üniversitesi'nin ilk
bölümlerinden biridir. Kuruluşundan itibaren
Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk
Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi
olmak üzere toplam beş ana bilim dalından
oluşan bölümümüz, 2001 yılında Çağdaş Türk
Lehçeleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalının da
açılmasıyla 6 ana bilim dalıyla eğitim ve
öğretimine devam etmektedir.
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Bölümümüzde aktif olarak sosyal ve
akademik etkinlikler düzenlenmektedir. 2014
yılında öğrenciler tarafından düzenlenen şiir
dinletisi etkinliği; IV. Ege Bölgesi Dilcileri
Sürekli Çalıştayı; III. Uluslararası Diyalektoloji
Çalıştayı; Ölümünün 100. Yılında Ahmet
Mithat Sempozyumu; Türk Dünyası: DünBugün Gelecek; Tarih İçinde Türk Dili
Konferansı; Söyleşi ve Ebru Gösterisi (Nuri
Pınar-Nihat Dağlı), Manisa Mevlevîhânesi Şiir
ve Musiki Akşamları bunlardan birkaçıdır.
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