
 

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİ OLMAK… 

Ülkemizin ekonomik koşulları, barınma, sosyal ve 

kültürel avantajları ile bilinen “öğrenci şehri”nde 

yaşamak demektir. Ankara, İstanbul ve Konya 

hatlarında hızlı trenle ve tüm illere otobüs ile evine 

ulaşmak, aileden ayrı kalmamaktır. Devlet yurtlarında, 

özel yurtlarda ve apartlarda anılar biriktirmektir. 

Sinema, tiyatro, opera, sergi, festival ya da parklarda, 

adalarda sevdiklerinizle zaman geçirmek, muıtlu olmak 

ve gülümsemektir… 
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ESOGÜ’LÜ OLMAK… 

Bölümler arası yatay geçişle bölüm değiştirme, çift anadal 

yaparak ikinci bir lisans diplomasına sahip olma ve yan dal 

yaparak başka bir bölümden sertifika alma hakkına sahip 

olmaktır. Erasmus programı kapsamında Avrupa’da 90, 

Mevlana programı kapsamında Avrupa dışı ülkelerde 25, 

Farabi programı kapsamında yurt içi 85 üniversitede öğrenci 

değişiminden yararlanarak öğretim ya da taj görmektir.  

Yaşayan bir yerleşkede derslerin dışında akademik ve 

sosyal etkinlikleri gerçekleştirebilecek sosyal tesislere sahip 

olmaktır. ESOGÜ’de merkezi yemekhanenin yanı sıra, 

yerleşkenin farklı bölgelerinde kafeler ile yeme-içme ve 

çeşitli alış-veriş ihtiyaçlarının karşılanabileceği bir merkezi 

çarşıya sahip olmaktır.  

 

Sayısı 100’ü aşan öğrenci kulüplerinde yüzlerce etkinlik 

düzenlemek veya etkinliğe katılmaktır. Ders dışı zamanını 

spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu, tenis kortları, halı 

sahalar, dağcılık tırmanma kulesinde geçirmektir.  

Kütüphanede, Türkçe ve yabancı dilde kaynakları, üyesi 

olunan veri tabanlarını kullanarak, kablosuz internet erişimi 

ile, okuma odalarında araştırma yapmaktır. Sağlık 

hizmetlerine Mediko-Sosyal Merkezi’nde Aile Sağlığı 

Birimi’nde ulaşmak, Gençlik Danışma Birimi ve Psikolojik 

Danışmanlık Birimi’nden hizmet almaktır.  

Öğrenci konseyine katılarak bölüm, fakülte ya da üniversite 

sorumlusu olmak, öğrenci düşünce ve sorularını karar 

vericilere iletmektir.  

 

 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

TARİH BÖLÜMÜ 

 

Maziden Geleceğe… Bilgiden Değere…



 

ESOGÜ’DE TARİH ÖĞRENCİSİ OLMAK… 

Tarih Bölümü’nün temel amacı, alanında yetkin, 

bilimsel, entelektüel ve çağdaş düşünce yapısına 

sahip olmaktır.   

Bölümde bulunan Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, 

Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi, 

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Türkiye 

Cumhuriyeti Tarihi’ni kapsayan yedi anabilim 

dallarındaki geniş kadrosu ile, tarihin tamamı 

hakkında bilimsel bilgileri edinmek ve böylece lisans 

öğreniminden sonraki uzmanlık alanlarına verimli bir 

şekilde hazırlanabilmektir.  

Lisans öğrenimi sırasında her iyi derecede Osmanlı 

Türkçesi ile birlikte seçilen Arapça, Farsça, Rusça, 

Romence, Eski Yunanca gibi kaynak dillerin birini 

temel düzeyde öğrenebilmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

Türk ve Dünya tarihinin çeşitli çağları ile ile ilgili bilgiler 

edinmek, tarihçiliğin çeşitli yöntemleri ve felsefesini 

öğrenmek, bunların pekiştirmek adına gezi, panel, 

konferans, sempozyum gibi çeşitli etkinliklere katılmaktır. 

Böylece, öğrenilen bilgiyi günlük ve akademik hayat ile 

pekiştirmek, mesleki hayatın provasını da akademik 

etkinliklere aktif katılımla gerçekleştirmektir. 

  

Çift ana dal ya da yan dal programlarına kayıt yaptırarak 

tarih ile birlikte başka bir alanda daha uzmanlaşmak, 

böylece tarihçiliğe destek olacak disiplinlerde bilgi 

birikimini arttırmak; Erasmus ve Mevlana programları ile 

yurt dışında, Farabi programı ile yurt içinde farklı 

üniversitelerde farklı kütürleri ve akademik gelenekleri 

keşfedebilmektir.  

İş Hayatında Tarihçilik 

“Tarihçi” unvanı ile mezun olan öğrencilerimiz, başta 

Başbakanlık Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri, vakıf 

ve müze müesseseleri olmak üzere, Genel Kurmay 

Başkanlığı, Kültür Bakanlığı, Milli Kütüphane ve 

diğer kütüphanelerde Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’ne bağlı birimlerde uzman olarak 

çalışabilmektedir.  

Öğrencilerimiz lisans öğrenimleri süresi içince veya 

mezun olduktan sonra formasyon eğitimi 

alabilmekte ve böylece sonra Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel kurumlarda 

öğretmen olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca 

lisans öğrenimini tamamlayan öğrenciler seçecekleri 

anabilim dallarından birinde lisansüstü öğrenimlerini 

sürdürüp, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okutman, 

araştırma görevlisi, öğretim görevlisi gibi akademik 

personel olarak görev alabilmekte ve bu yolla 

akademik kariyerlerini diledikleri anabilim dalında 

sürdürebilmektedir.  

 

T.C. 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ 

Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen – 

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, F4 Blok, 

Meşelik Yerleşkesi Odunpazarı/ESKİŞEHİR 

Telefon: 0222.239.37.50 (2717 dahili) 

WEB: www.tarih.ogu.edu.tr 

 

http://www.tarih.ogu.edu.tr/

