
PROGRAMLAR

Lisans
• Arkeoloji Bölümü
• Felsefe Bölümü
• İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
• Matematik Bölümü (%100 İngilizce)
• Psikoloji Bölümü (%100 İngilizce +Türkçe)
• Sosyoloji Bölümü (%30 İngilizce)
• Tarih Bölümü
• Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yüksek Lisans
• Tarih
• Arkeoloji
• Matematik
• Sosyoloji
• Türk Dili ve Edebiyatı
• İngiliz Dili ve Edebiyatı

İZMİR DEMOKRASİ 
ÜNİVERSİTESİ

6 profesör, 7 doçent, 18 doktor öğretim üyesinden 
oluşan fakülte akademik kadromuz ile aşağıdaki
bölümlerde lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 2018-2019
eğitim-öğretim yılı itibariyle Arkeoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve
Edebiyatı bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.
2019-2020 yılında Matematik bölümü ilk öğrencilerini ailemiz içerisine 
dahil etmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ile birlikte İngiliz Dili ve
Edebiyatı ile Psikoloji bölümleri öğrenci almıştır.

Fakültemiz; genç, dinamik ve güçlü akademik kadrosuyla
öğrencilerine sunduğu nitelikli lisans eğitimiyle gelecekte kamu ve
özel sektöre yön verecek, iyi vatandaş ilkesiyle hareket eden, dünya
meselelerine duyarlı ve yetkin öğrenciler yetiştirme hedefi içindedir.
Fakültemizde aktif olan 7 bölümde Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki
ayrı dilde eğitim verilmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi ulusal ve
uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve etkinliklerde yer alarak,
çağdaş bilgi düzeyine sahip, eğitim gördüğü bilimsel alanla ilgili teori
ve uygulamaların bilincinde ve bilgi üretimi için gerekli temel
becerilere sahip, analitik düşünebilen, bağımsız araştırma yapabilen,
sorgulayan ve sürekli öğrenmeyi prensip edinen ülke ve dünya
gerçeklerine duyarlı bireyler yetiştirerek bilim dünyasına katkıda
bulunmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, ulusal ve uluslararası bilim dünyası ile ilişki ve
bağları olan, evrensel bilime en üst düzeyde katkı yapabilen bilimsel
alt yapısını geliştirmiş ve uluslararası alanda saygın ve kabul görmüş
bir bilim kurumu olmak, dünyadaki nitelikli Fen-Edebiyat
Fakülteleriyle eşdeğer bir eğitim ve araştırma birimi olmak ve topluma
öncülük etmek fakültemizin temel ilkesidir.

Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri tüm öğretim üyelerimizle ders
saatleri dışında fikir alışverişi yapabilmekte, birebir danışmanlık
alabilmektedir. Öğrencilerimiz Erasmus+, Farabi ve Mevlana
programlarından yararlanarak dünyanın ve Türkiye’nin farklı
üniversitelerinde de belli bir süre eğitim alabilmektedir.

Fakültemiz pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlama sürecinde tüm 
derslerini eksiksiz bir şekilde uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütmüş 
ve yine çevrim içi olarak Türkiye ve dünyadan birçok bilim adamının 
katılımıyla konferanslar düzenlemiştir. 

Doktora
• İngiliz Dili ve Edebiyatı



ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ
Geçmişten Günümüze, Günümüzden Geleceğe

Arkeoloji Bölümü 2018-2019 öğretim yılında eğitim-öğretim programına başlamıştır. 
Arkeoloji bölümü; Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi ile Klasik Arkeoloji 
Anabilim Dallarının bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir eğitim programını takip eder. 
Öğrenciler Paleolitik Çağ’dan başlayarak Roma İmparatorluk Dönemi’ni sonuna kadar 
geçen süreçte başta Anadolu olmak üzere Mezopotamya, Akdeniz ve çevre kültür 
bölgelerinin karşılaştırmalı arkeolojisiyle ilgili zengin bir ders içeriğinden seçim 
yapabilmekte ve istedikleri alanda uzmanlaşabilmektedirler. Öğrencilerimiz okulda 
gördükleri derslerin yanında yürütülmekte olan çeşitli dönemlere ait kazı ve 
araştırmalara katılarak, aldıkları eğitimi pratik anlamda destekleme olanağına da 
sahiptirler.
Arkeoloji Bölümü mezunları, arkeolog unvanı kazanır; arkeolojik kazı ve araştırma 
projelerinde, altyapı, ulaşım ve enerji projelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda, 
kamu ya da özel arkeoloji ve sanat müzelerinde, turizm sektöründe, yerel 
yönetimlerde ve lisansüstü eğitimlerini takiben de üniversitelerin arkeoloji 
bölümlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

FELSEFE BÖLÜMÜ
Aklını Kullanma Cesaretin Olsun!

Felsefe Bölümü, içinde yaşadığımız toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı olacak, 
eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısının ve yapıcı bir dil ile üretken bir zihnin eşliğinde, 
mevcut sorunların çözümü ve yeni teoriler üzerinde düşünebilmeyi ve çalışmayı 
kendisine ilke edinmek üzere yola koyulmuştur. Böylece bölümümüz, ulusal boyutta 
ele alınan politik, etik, estetik, dilsel vb. pek çok sorunu, evrensel yönleriyle de 
irdeleme amacı güderek, yeni ve etkili olabilecek bir düşünce yapısının kendisini 
izlemeyi seçmiştir. Eleştirel düşüncenin, sorgulayıcı olması gerektiği kadar, üretken ve 
yapıcı olması gerektiği düşüncesinden ve evrensel ilkelerden hareketle sorunlara 
yaklaşılması ve çözülmesi gerekliliği önceliğimizdir. Bu bakımdan, vizyonumuz da her 
alanda “kendi aklını kullanabilme cesareti olan, ulusal ve uluslararası boyutta 
donanımlı, yapıcı bir dile sahip olan, üretken bireyleri kendileri ve pek tabi ülkemiz 
adına faydalı hale getirebilmek” olacaktır.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE)
Think Global, Act Local. Study English Literature at IDU.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü; düşünen, eleştiren, analiz ve yorumyapabilen, eleştirel 
ve disiplinler arası bakış açısına sahip, dil becerileri ve yazılı ve sözlü ifade gücü gelişmiş 
öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Bölümün temel amacı; İngiliz Filolojisinin her alanında 
hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, 
dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş 
çağdaş filologlar yetiştirmektir. 4 yılda toplam 8 yarıyıla uygun tasarlanan Lisans 
Programı, öğrencilere ileri düzeyde dil becerisi, edebi kavramlar, edebiyat tarihi, 
edebiyat ve eleştiri kuramları, kültür alanına dair temel bilgi ve dil, edebiyat, eleştiri ve 
kültür incelemeleri alanlarında mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir. 
Öğrencilerin gerek akademik gerek sosyal gelişimlerinin destekleyen çeşitli 
etkinliklerle, Bölüm tüm edebiyat sever katılımcılara kapılarını açmaktadır. 
Mezunlarımız çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli derecelerde görevler 
yapabilmekte; yayınevleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları ve uluslararası 
kuruluşlarda, Avrupa Topluluğu ile ilişkili kurum ve projelerde iş olanakları bulmaktadır.  

Mezunlarımız, çeviri becerilerini geliştirerek farklı sektörlerde yazılı-sözlü çevirmen olarak 
çalışabilirler. Bölüm mezunları kariyerlerini akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora 
düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürebilirler. 
Üniversitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kültürel Çalışmalar, Karşılaştırmalı Edebiyat 
bölümlerinde araştırma görevliliği, öğretim görevliliği, (doktora sonrası) öğretim üyeliği; 
üniversitelerin Yabancı Diller Yüksek Okullarında İngilizce öğretim görevliliği yapabilirler.

MATEMATİK BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE)
Yenilikçi Eğitim Programı ve Dinamik Kadrosuyla #idumath Geleceğin
Matematikçilerini Bekliyor!
Matematik Bölümü 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencileriyle eğitim öğretime 
başlamıştır. Bölümümüz %100 İngilizce eğitim vermekte olup zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi 
vardır. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren Matematik Yüksek Lisans programına 
öğrenci kabulüne başlanacaktır. Matematik Bölümü öğrencilerine üst düzeyde bir matematik 
eğitimini mantıksal düşünce düzeni içerisinde vermeyi planlamaktadır. Temel akademik 
matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsetmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi’nin eğitim öğretim konusunda sahip olduğu modern yaklaşımlar ile 
akılcı ve bilimsel eğitim anlayışı sayesinde ayrıcalıklı bir eğitim alacaklardır. Özenle hazırlanmış 
lisans eğitim programı sayesinde matematik alanında temel bilgiler edinmenin yanı sıra 
alacakları seçmeli dersler sayesinde kariyer (akademik veya iş) hedefleri doğrultusunda 
kendilerini geliştirmelerine imkân sunulacaktır. Gerekli anlaşmalar yapılarak her yıl belli 
sayıda başarılı öğrencinin bir dönemini veya bir yılını Erasmus programıyla yurt dışındaki, 
Farabi programıyla da yurt içinde anlaşmalı olan üniversitelerde okumalarına imkân 
sunulacaktır. Matematik gelişimlerinin yanı sıra öğrencilerinin kişisel gelişimlerini de 
önemseyen bölümümüz, Matematik topluluğu ile öğrencilerinin sosyalleşmesine; seçkin, 
güler yüzlü ve dinamik kadrosunun desteğiyle de onların özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi 
ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır.

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ (%100 İNGİLİZCE + TÜRKÇE)
IDU Psikoloji; Araştırmacı, Çok Yönlü, Kendini Tanıyan Psikolog Adaylarının
Adresi.

Psikoloji zihinsel süreçleri ve davranışları inceleyen bilim dalıdır. Sinir hücrelerinin
işleyişinden insanın duygusal ve düşünsel süreçlerine, bebeklik çağından yaşlılığa, bireysel 
davranışlardan grup davranışlarına kadar uzanan Psikoloji, oldukça geniş bir araştırma 
alanına sahiptir. Bu geniş araştırma alanları Psikoloji'nin Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji, 
Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi ve Sağlık Psikolojisi gibi 
farklı alt alanlara sahip olmasını sağlamıştır. Bölümümüzde öğrencilerimizin ilk 2 yıl 
içerisinde Psikoloji'nin bu birbirinden farklı alanlarına ait temel kavram ve kuramlarına 
hâkim olmaları, 3. ve 4. sınıftan itibaren ise ilgilerini çeken alt alanlara yönelik seçmeli 
dersler aracılığıyla bilgilerini derinleştirmeleri hedeflenmektedir. Bölümümüzde biri %100 
İngilizce, diğeri Türkçe iki programa öğrenci alınmaktadır.  İlk olarak 2020-2021 eğitim 
öğretim döneminde öğrencileriyle buluşan Psikoloji Bölümü öğretim elemanları, uzmanlık 
alanıyla ilgili uluslararası düzeyde araştırmaları bulunan, ders verme becerisi yüksek, 
öğrencisiyle iletişimi güçlü kişilerden seçilmektedir. Bölüm mezunları akademik alanda 
ilerlemek için lisansüstü eğitimlerine devam edebilir, “psikolog” unvanıyla, Sağlık Bakanlığı, 
Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, 
okullarda, danışmanlık merkezlerinde, kamu ya da özel sektöre bağlı ruh sağlığı ya da insan 
kaynakları birimlerinde görev yapabilirler. Klinik Psikolog unvanı almak isteyen mezunlarımız 
klinik psikoloji yüksek lisans programını tamamlamalıdır.

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ(%30 İNGİLİZCE)
Toplumu Doğru Analiz Etmek İçin Yolunuz “Demokrasi’den” Geçsin!

Sosyoloji Bölümü 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini bölüme kabul 
etmiştir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bölüm, Genel Sosyoloji ve 
Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyal Yapı ve Değişme 
Anabilim dalından oluşmaktadır. Sosyoloji bölümü, öğrencilerin, toplum, toplumsal yapı 
ve bu konuyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini, insan davranışlarının toplumsal 
nedenlerini ve sonuçlarını, grup, örgüt ve kurum yapılarını bilimsel ve eleştirel şekilde 
inceleyebilmeleri için gerekli donanımı edinmelerine yardımcı olur. Türkiye’nin özellikle 
Ege Bölgesinin toplumsal yapı ve sorunlarına ilişkin sistematik veri toplamak, 
değerlendirmek ve bunları derslerde işlemek bölümün temel amaçları arasındadır. 
Sosyoloji Bölümü %30 İngilizce eğitim vermektedir. Bölümde zorunlu İngilizce hazırlık 
mevcuttur. Bölümün Girit ve Bulgaristan'daki üniversitelerle Erasmus+ anlaşması vardır. 
Bu imkân dahilinde öğrenciler, bir veya iki dönem olmak üzere yurt dışında eğitim 
alabilmektedirler.

TARİH BÖLÜMÜ
Kökü mazide olan atiyiz!
İlk öğrencilerini 2018 yılında alan Bölüm, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde öğretim 
vermektedir. Osmanlı, Avrupa, Balkanlar ve Amerika’nın erken modern ve modern 
dönem tarihleri, bölümün başlıca öğretim ve araştırma konuları arasındadır. Bölümde 
öğrencilere bilimsel araştırma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmak için 
karşılaştırmalı perspektifle metodoloji ve tarih yazımı sorunlarına odaklanılmaktadır. 
Bölümdeki öğretim elemanlarının uzmanlık ve araştırma alanları çok çeşitli olup farklı 
dönemleri ve temaları kapsamaktadır. Bu da geçmişin incelenmesine yönelik çeşitli 
yaklaşımların bölümde temsiline imkân vermektedir. Tarih Bölümü ayrıca çeşitli 
konularda seminer serileri düzenlemekte ve halka açık konferanslara ev sahipliği 
yapmaktadır. Tarih Bölümünün İtalya ve Macaristan’daki üniversitelerle Erasmus+ 
anlaşması vardır. Bu imkân dahilinde öğrenciler, bir veya iki dönem olmak üzere yurt 
dışında eğitim alabilmektedirler. Mezunlarımız başta Milli Eğitim Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir; yüksek lisans ve 
doktora programlarına devam ederek akademik hayatlarını sürdürebilir; Milli Savunma 
Üniversitesi’ne devam ederek muvazzaf subaylığa geçebilir veya Devlet Arşivlerinde 
Osmanlıca uzmanı olarak görev alabilirler.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türk Dünyasına Açılan Büyülü Kapı: İDÜ Türk Dili ve Edebiyatı
2018 yılında eğitim-öğretime başlayan Bölüm; Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, 
Türk Halk Edebiyatı, Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili Anabilim Dallarında eğitim 
vermektedir. Alanlarında donanımlı, geçmiş ve günümüz edebiyatı hakkında yeterli bilgiyi 
elde etmiş, mesleğinin gerektirdiği formasyona sahip, Türk Dili ve Edebiyatı literatürüyle 
ilgili yeni bilgi ve gelişmeleri takip ederek uygulamaya dönüştürebilen, özverili 
Türkologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümdeki  derslerde Türk yazı dilinin 
başlangıcından bugüne kadarki gelişim çizgisinde yer alan başlıca edebi eserler hakkında 
bilgiler verilmekte, çeşitli alfabelerle yazılmış tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden örnekler 
tanıtılmaktadır. Türk edebiyatının başlangıcından günümüze önemli temsilcileri, eserleri 
ve dönemleri hakkında bilgi edinilmektedir. Mezunlarımız başta Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı devlet ve özel eğitim kurumlarında öğretmenlik olmak üzere, gazete, dergi ve 
yayınevlerinde ve çeşitli medya kuruluşlarında editör olarak görev alabilmektedir. Ayrıca 
bölüm mezunlarımız yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarda dil ve kültür 
uzmanları olarak çalışabilmektedir. Bölümümüzde yüksek lisans programı bulunmaktadır. 
Ayrıca Erasmus+ anlaşmaları vardır.
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