PROGRAMLAR
Fakültemizde 4 profesör, 5 doçent, 5 doktor
öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi ile aşağıdaki
programlarda eğitim - öğretim ve araştırma
faaliyetleri yürütülmektedir.
Lisans
Mimarlık (%100 İngilizce)
Peyzaj Mimarlığı
Şehir ve Bölge Planlama
Yüksek Lisans
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Kentsel Tasarım
Doktora
Mimarlık
Peyzaj Mimarlığı
Laboratuvarlar

Derslikler

Stüdyolar

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ilk kurulan fakültelerinden olan
Mimarlık Fakültesi’nin amacı; akademik ve bilimsel faaliyetlerin
evrensel bir bakış açısına uygun olarak sürdürülmesidir.
Mimarlık Fakültesi öğrenci kabulüne 2017-2018 eğitim-öğretim
döneminde başlamıştır. Fakültemiz, genç ve dinamik akademik
kadrosu ile inovasyon ve girişimciliği ön planda tutarak;
planlama, tasarım ve yönetim alanlarında etkin roller
üstlenecek, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, doğaya ve
çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğu olan ve mesleki etik
değerlere bağlı mezunlar vermeyi hedeflemektedir.
Öğrencilerimiz
Mevlana
ve
Erasmus
gibi
değişim
programlarından yararlanabilmekte, Mimarlık Anabilim Dalı
Doktora Programı öğrencilere YÖK 100/2000 burs olanağı
sunmaktadır. Ayrıca ulusal düzeyde gerçekleştirilen atölye,
panel ve seminerler, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen
uluslararası kongreler ile desteklenmektedir.
Fakültemizde Yürütülen Projeler:
• Kentsel Mültecilerin Adaptasyon ve Uyum Süreçlerine Katkı: Kapsayıcı
Kent İnşası Amaçlı Sosyal İnovasyon Deneyi, TÜBİTAK 1003
• Fostering the Urban Food System Transformation through Innovative
Living Labs Implementation (FUSILLI), HORIZON 2020 Programı
(Sonuçlandı, 2019)
• Birincilikten Yıkıma: İzmir SSK Blokları (Modern Mimarlık Araştırmaları
Destek Programı)
• POT-A Living Laboratory for creating Living Together model in Izmir,
Konak Basmane", UNHCR, (Sonuçlandı, 2019)
• Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin Havzada Mekansal
Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko Model Planı, Kalkınma
Bakanlığı, (Sonuçlandı, 2020)
Fakültemiz Tarafından Katkı Sağlanan Projeler:
• Peyzajda Kültürel Miras: Türkiye’de Planlama Gelişimi, TÜBİTAK İkili
İşbirliği Projesi (Türkiye-Birleşik Krallık) (Sonuçlandı, 2020)
• Seyhan Havzası Su Yönetimi İçin Konumsal Bilgi Teknolojileri Tabanlı
Karar Destek Sistemi Oluşturulması, TÜBİTAK 1003 (Sonuçlandı, 2019)
• Yeryüzü Sanatı ile Çevrede Bilim ve Sanat, TÜBİTAK 4004 Doğa Okulları
Programı (Sonuçlandı, 2020)

İZMİR DEMOKRASİ
ÜNİVERSİTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%100 İng.)

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ

İDÜ Mimarlık Bölümü, nitelikli akademik kadrosu ve %100
İngilizce eğitimi ile öğrencilerini ulusal ve uluslararası
mimarlık ortamına hazırlamaktadır. Bölümümüzün genel
amacı; mimarlık alanındaki mesleki ve bilimsel gelişmelere
duyarlı, mimari araştırma ve uygulamaları anlayabilen ve
yorumlayabilen meslek insanları yetiştirmektir.

İDÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü, dinamik kadrosu ile peyzaj
sektörünün kalbinin attığı bölgeye yeni bir soluk getirmekte, bu
potansiyeli hem eğitim hem de istihdam süreçlerinde
öğrencilere büyük avantajlar sağlamaktadır.

İDÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğrenciler
uygulamanın içinde, disiplinler arası dersler ile
zenginleştirilmiş ve inovatif bir eğitim alarak, kentsel ve
kırsal yerleşmelerde mekânsal karar verme süreçlerinde
belirleyici rol alan şehir plancıları yetiştirmede ve
istihdamlarında öne çıkacaktır.

Mimarlık Bölümü’nden mezun olanlar, hızla gelişen inşaat
sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek özel mimarlık bürolarında
veya kamu kuruluşları ve belediyelerde çalışabilmektedir. Ayrıca,
Mimarlık Bölümü mezunlarının bireysel veya grup olarak özel
mimarlık ofisi açma olanağı da bulunmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nden mezun olanlar, bakanlıklar ve
belediyeler gibi kamu kurumlarında, planlama ve tasarım
bürolarında, fidanlıklarda, turistik tesislerde çalışabilecekleri gibi,
kendi bürolarını ve fidanlıklarını kurarak da özel sektörde faaliyet
yürütebilmektedirler.

Şehir Plancısı unvanına sahip meslek insanları, büyükşehir ve
ilçe belediyelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Turizm ve
Kültür Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıklar ve il
müdürlüklerinde, kalkınma ajanslarında, planlama, tasarım ve
mimarlık ofisleri gibi kamu ve özel sektörde istihdam
edilmektedir.

