
ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR: 

Konferans Salonu, Simültane Çeviri Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Eski Eser Koleksiyonu 

ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI: 

Yandal ve Çift Anadal Olanakları, Erasmus +, Mevlana ve Farabi Değişim Programları

TARİHÇEMİZ

 Edebiyat Fakültesi; 
1991 - 1992 öğretim 

yılında Fen - Edebiyat 
Fakültesi adı altında eğitim - 

öğretime başlayan fakülte, 2010 
yılında Fen - Edebiyat Fakültesi’nin 

ayrılmasından sonra “Edebiyat Fakültesi” 
adıyla yeniden yapılanmıştır.

AMACIMIZ

 Fakültenin misyonu, Türkiye’deki diğer Edebiyat ve 
Fen - Edebiyat fakülteleri ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri 

arasında gerek öğretim başarısı, gerek bilgi üretimi ve araştırma açısından öncü bir eğitim, araştırma ve bilim 
kurumu olmaktır. Bu doğrultuda, fakültemizdeki öğretim elemanları evrensel ilkelere bağlı ve alanlarındaki 

yeniliklerin farkında olarak öğretim etkinliklerini sürdürmekte ve yerel, ulusal ve uluslararası bilimsel 
etkinliklerde yer almaktadır.

EDEBİYAT 
FAKÜLTESİ



AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 
 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Amerika Birleşik Devletleri’ni edebi, kültürel, toplumsal, tarih-
sel, bölgesel, kurumsal, siyasal, hukuki ve ekonomik yönlerden ele alarak öğrencilere pek çok farklı alanda 
bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Beşeri bilimlerde analitik ve eleştirel düşünmeyi, kültürel olguları çok 
yönlü değerlendirmeyi, dil ve söylem çözümleme becerisi geliştirmeyi hedefleyen bölüm, gerek kamu gerekse 
özel sektörün dil ve kültür ağırlıklı tüm istihdam alanlarında hizmet verebilecek bireyler yetiştirmeyi amaçlar. 
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünün eğitim dili İngilizcedir.1 yıl İngilizce hazırlık programı zorunludur. 
Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Mutlak ve/veya Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü mezunları, sanat, kültür, eğitim, çeviri, iletişim, medya, uluslara-
rası ilişkiler, turizm, bankacılık ve finans, dış temsilcilikler, dış ilişkiler ve halkla ilişkiler gibi hizmet sektö-
rünün yabancı dil öncelikli pek çok alanında çalışabilmektedirler.  

Arkeoloji Bölümü’ nden  mezun olan öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı devlet müzelerinde, 
Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarında , özel müzelerde, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü, il özel idare ve belediyelerdeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında çalışma imkanı bu-
labilmektedir.

Kariyer Alanları

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ 
 Arkeoloji Bölümü’nde ulusal ve uluslararası platformda kaliteli 
bir Arkeoloji eğitimi hedefiyle, araştıran ve sorgulayan 
nitelikli arkeologlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. 
Bu kapsamda yetişen öğrenciler, Türkiye’nin dört 
bir yanında gerçekleştirilen bilimsel arkeolojik 
kazılara katılarak teorik bilgiyi pratik deneyime 
dönüştürme şansına kavuşurlar. Arkeolog adaylarını 
arkeoloji ile ilişkili modern teknolojiyi en üst düzeyde 
kullanabilen, bilgiye ulaşma yollarını iyi bilen, bilimsel 
inceleme yeteneğine sahip ve tarihi koruma bilincine erişmiş 
bireyler olarak topluma kazandırmak bölümün temel amacıdır.

Arkeoloji Bölümünün eğitim dili Türkçedir. Ders geçme sistemi ile 
eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır. 



DİLBİLİM BÖLÜMÜ
 Dilbilim Bölümü, temelde sistem olarak kabul ettiği dil ve dil ile ilişkili olan her konu ve alanda çalışmalar yapmaktadır. Dilbilim 
çalışmaları iki bakış açısı temelinde ilerlemektedir: Kuramsal ve Uygulamalı. Aynı zamanda dili incelerken doğa bilimlerinin, 
insan ve toplumbilimlerinin verilerini kullanır. Dilbilim bölümünün eğitim planının geniş ölçüde yapılanmış olması mezunlarının 
diğer bilim alanlarıyla ortak çalışma yürütme ve geniş bir alanda istihdam edilme imkanı bulunmasını sağlamaktadır. Sesbilim 
Laboratuvarıyla uygulamalı çalışmalar konusunda da olanaklarını arttıran bölüm, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yabancı Dil 
Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı ve DEÜ Dil Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) ile işbirliği içinde uygulamalı 
çalışmalarını arttırmayı hedeflemektedir. Bölümün eğitim planının geniş ölçüde yapılanmış olması mezunlarının diğer bilim 
alanlarıyla ortak çalışma yürütme ve geniş bir alanda istihdam edilme imkânı bulunmasını sağlamaktadır. Bölümün amacı, Türkçe 
dilbilim çalışmalarına katkıda bulunmak; dilbilimin uygulanabildiği her alanda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle 
donatılmış, etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan; yerel ve küresel boyuttaki değişim ve gelişmeleri izleyerek 
bunların dilbilim alanı üzerindeki etkilerini yorumlayabilen; edindiği kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilen dilbilimciler 
yetiştirmektir.
 Dilbilim Bölümünün eğitim dili Türkçedir. 1 yıl İngilizce isteğe bağlı hazırlık programı bulunmaktadır. Ders geçme sistemi 
ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

FELSEFE BÖLÜMÜ
Felsefe Bölümü’nün amacı temel felsefe disiplinlerinin ana kavram ve 

sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş 
olan, alanında edindiği bilgileri insan ve dünya sorunlarını 
açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm getirmede 
kullanabilen, özenli,  yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine 
sahip olan, yeni düşüncelere açık, çağın sorunlarını görebilen ve 
tartışabilen, çağın sorunlarına çözümler üreten, düşüncesini doğru, 
açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen felsefeciler 
yetiştirmektir. 

Felsefe Bölümünün eğitim dili Türkçedir. Ders geçme sistemi ile eğitim 
öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.  

Dilbilim Bölümü mezunları çevirmenlik, çeşitli kurumların görüntülü ve sesli iletişim birimlerinde danış-
manlık, doğal dil işlemleme alanında dil uzmanlığı, basın-yayın ve tanıtım alanlarında çalışan kurumlarda 
düzeltmenlik, metin yazarlığı, özel ya da resmi kurumların iç ve dış yazışmalarında dilin doğru kullanımı 
açısından denetmenlik, dil ve konuşma bozuklukları, reklam ajanslarında reklam yazarlığı, çeşitli dil eği-
tim kurumlarında eğitmenlik, eğitim danışmanlığı, Yabancılara Türkçe Öğretimi  ve üniversitelerin ilgili 
bölümlerinde öğretim görevliliği gibi görevlerde istihdam edilebilmektedirler.

Kariyer Alanları

Felsefe Bölümü mezunları, eğitim, basın - yayın, iletişim, insan kaynakları, sosyal hizmetler gibi sektör-
lerde çalışma imkânı bulabilmektedir. 

Kariyer Alanları



Mütercim - Tercümanlık Bölümü mezunları için çeşitli kamu kuruluşlarında (TRT, Dışişleri Bakanlığı, Kültür  
ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.), yayınevleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları ve ulusla-
rarası kuruluşlarda iş olanakları bulunmaktadır. Ayrıca sözlü çeviri alanında eğitimlerini tamamlayan me-
zunların belli bir alana yönelip, uzmanlık kazanmaları durumunda sektörde konferans çevirmeni olarak 
çalışabilmektedirler. Mütercimler özel büro açarak kendi çalışma alanlarını yaratabilirler.

Kariyer Alanları

MÜTERCİM - TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ 
Mütercim - Tercümanlık Bölümü İngilizce Mütercim - Tercümanlık Lisans Programı, bölümümüzde gerçekleşen 

yeniden yapılanmayla 2015 yılında kurularak ilk öğrencilerini almıştır. Programın amacı bilimsel yöntemler 
çerçevesinde kamu ve özel sektörde rekabet edebilen, uzmanlaştıkları sözlü ve yazılı çeviri alanında mütercim 
tercümanlık mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve meslek ahlakına sahip mütercim tercüman adaylarını modern 
eğitim teknikleriyle yetiştirmektir. Öğrenciler birinci yarıyıldan başlayarak Almanca, Fransızca, Rusça yabancı 
dil derslerinden birini seçer ve sekiz yarıyıl boyunca seçtiği derse devam eder. İngilizce Mütercim - Tercümanlık 
Lisans Programı, öğrencilerin alacakları derslerin neredeyse %50’sini seçmeli ders havuzundan ilgi alanlarına 
göre seçebileceği, esnek, piyasa gerekliliklerine uygun ve öğrenci odaklı bir programdır. 

Mütercim Tercümanlık Bölümünün eğitim dili İngilizcedir. 1 yıl İngilizce hazırlık programı zorunludur. 
Sınıf geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunları, sahip oldukları yabancı dil, kültür, sanat ve zengin edebiyat 
bilgileri yardımıyla basın ve yayın dünyasında, radyo ve televizyonlarda büyük eksikliği duyulan edebiyat 
eleştirmeni ile basım ve yayınevlerinde edebiyat editörü, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
bağlı birimlerinde danışman ve uzman, yurtdışı kurum ve kuruluşlarında danışman, araştırmacı, iletişim 
sorumlusu, tercüman, yurtiçi ve yurtdışı menşeli şirketlerde çeşitli görevlerde istihdam edilebilir kalifiye 
eleman olacaktır. Ayrıca lisansüstü programlara (yüksek lisans ve doktora düzeyinde) devam ederek 
akademik kariyer yapabilir; üniversite çatısı altında bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürebilirler. 
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KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BÖLÜMÜ
Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü, dünyanın küreselleşmesi sürecinde ülkemizde de ihtiyaç duyulan farklı kültür 

ve edebiyatların kuramsal, tarihsel, dilsel, kültürel ve felsefi boyutlarını eleştirel olarak değerlendirebilecek 
ve Türk kültürü ve edebiyatıyla karşılaştırarak konumlandırabilecek uzman ve entelektüellerin yetiştirilmesini 
amaçlamaktadır.

Lisans eğitimine başlayan öğrencilere 4 yıllık program uygulanır. Öğrenciler 3., 4., 5., 6., 7. ve 8. yarıyılda biri 
İngilizce olmak üzere 2 bölüm içi seçmeli ders alır. İkinci Yabancı Dil olarak Fransızca veya Almanca dillerinden birisi 
3. yarıyıl başında seçilir ve sonraki yarıyıllarda İkinci Yabancı Dil derslerine seçilen dil ile devam edilir. Mezun olan 
öğrencilere “Karşılaştırmalı Edebiyat” (Komparatistik/Comparative Literature) alanında iki dilde  diploma verilir.

Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünün eğitim dili %50 İngilizce,  %50 Türkçedir.  Öğrencilerin İngilizce’den 
muafiyet sınavına girmeleri gerekmektedir ve sınavda başarılı olan öğrenciler doğrudan lisans eğitimine başlay-
abilirler. Muafiyet sınavlarını veremeyen öğrenciler ise lisans programına başlamadan önce İngilizce için 1 yıl 
hazırlık okuyacaklardır. İngilizce yeterlik sınavını başaranlar veya İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile bitirenler isteğe 
bağlı Almanca hazırlık programında okuyabilirler. 



Tarih Bölümü mezunlarından Pedagojik formasyon eğitimi alıp KPSS’den (Kamu Personeli Seçme Sınavı) 
yeterli puanı sağlayanlar MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından tarih öğretmeni olarak atanmaktadırlar. 
Mezunlarımız özel eğitimi destekleyici kurumlarda tarih eğitmenliği yapabildikleri gibi, yerel yönetimler, 
üniversiteler, medya kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, vakıflar, turizm sektörü, arşivler, müzeler ve 
kütüphanelerde de istihdam olanağına sahiptirler.

Kariyer Alanları

TARİH BÖLÜMÜ 
İnsanlığın ortak hafızası olan tarih, geçmiş ile bugün arasındaki iletişimi canlı tutarken, dünün bilgisiyle 

günümüzü anlama ve yarına dair öngörüler geliştirme imkânını sağlar. Bölüm, öncelikle geçmişin nesnel 
bilgisine ulaşmayı amaç edinen tarihçiler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Karşılaştırmalı Tarih yöntemini 
önceleyen öğretim metoduyla öğrencilerimizin eleştirel ve analitik düşünce yeteneklerinin geliştirilmesi 
amaçlanmıştır. Bölüm öğretim üyelerimizin öğretim ve çalışma sahaları dönemsel, bölgesel ve konusal açıdan 
çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Bölümümüzde düzenli olarak geziler, seminerler, konferanslar, sempozyumlar 
düzenlenmektedir. Öğrencilerimiz gereken koşulları sağladıkları takdirde Erasmus+ kapsamında anlaşmalı 
olduğumuz birçok Avrupa üniversitesinde staj ve eğitim imkânına sahiptir. 

Tarih Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İsteğe bağlı olarak 1 yıl İngilizce hazırlık programı vardır. Ders 
geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Müzecilik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler müze kurma, müzelerde bölümler oluşturma, tasarım, 
sergileme ve müzecilik eğitim seminerleri etkinlikleri yürütebilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Devlet 
müzeleri dışında özel müzeler ile son yıllarda giderek yaygınlaşan sanal müzecilik uygulamaları da mezun 
öğrencilere yeni çalışma alanları yaratmaktadır.

Kariyer Alanları

MÜZECİLİK BÖLÜMÜ
Müzecilik Bölümü’nün amacı disiplinler arası bir yaklaşım-

la, öğrencilere sanat tarihi, arkeoloji, iletişim, eğitim, 
belgeleme, tasarım gibi alanlarda sunulan derslerle 
bir müzede karşılaşılabilecek farklı iş kalemleri ile ilgili 
bilgi ve beceri kazandırmaktır. 

Bölümün hedefi, güvenli bilgiye ulaşabilecek, 
edindikleri bilgileri detaylandırabilecek, uygulayabilecek ve 
gelecekte kurulacak müzelerin projelendirmesinde ve sürdürülm-
esinde farklılık yaratacak mezunlar vermektir.

Müzecilik Bölümü’nde Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. İsteğe 
bağlı olarak 1 yıl İngilizce hazırlık programı vardır. Ders geçme sistemi ile eğit-
im - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.



SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
Sosyoloji toplumun yapısını ve bu yapıyla ilgili değişme ve gelişme süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. 

Sosyolojinin temel konusu toplum ve toplumla ilgili olgu ve olaylardır. Sosyologlar, toplumsal yaşamın 
getirdiği sosyal ilişkileri, toplumsal kurumların kökenlerini ve gelişmelerini belirleyen ilke ve kuralları; tarihsel 
belgeleri inceleyerek, gözlem, görüşme ve anket gibi tekniklerle alanda araştırmalar yaparak bu konuları sosyolojik 
bilgi donanımı ile ortaya koymaya çalışırlar. Bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, üretilen bilgileri 
çeşitli yöntemlerle yazılı ve/veya sözlü olarak yaymak, toplumu ve içinde bulunduğu kenti; sosyal çevreyi 
bilgilendirmek; Türkiye’nin gereksinim duyduğu sosyologları bilimsel ve çağdaş bir eğitimle yetiştirmek sosyoloji 
bölümünün en temel amaçları arasında yer alır. Sosyoloji bölümü, öğrencilerinin içinde yaşadıkları dünyayı ve 
toplumu en geniş biçimde kavrama imkânlarını artırmayı ve de bu yönde kendilerine katkı sağlamayı hedeflemektir. 

Sosyoloji Bölümünün eğitim dili Türkçedir. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not 
değerlendirme sistemi uygulanır.

Ülkemizde Sosyoloji Bölümü mezunlarının, kamu ve özel sektörde iş olanakları vardır. Devlet Planlama 
Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ta-
rım Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve belediyelerde sosyologlar çalışabilmektedirler. Yine 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda, formasyon alarak felsefe grubu öğretmenliği yapabilir-
ler. Ayrıca medya, siyasi partiler, reklam ve kamuoyu araştırma şirketleri sosyoloji mezunlarının çalışma 
olanağı bulduğu diğer alanlardır. 
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PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Psikoloji Bölümü’nün amacı, temel psikoloji 

bilgisi ile birlikte bilimsel ve eleştirel düşünme 
becerisi kazanmış, edindiği bilgi ve birikimi 
sorgulama, uygulama, yaygınlaştırma ve 
üretme yetkinliğine sahip bireyler yetiştirmektir. 
Bölümümüz psikoloji biliminin temel ilkelerinin yanı sıra 
birçok alt alanında çağdaş psikoloji bilgi ve becerisini etik değerler 
çerçevesinde yetkinlikle uygulayabilen, kazandıkları becerileri etkin 
biçimde uygulamaya ve hizmete dönüştürebilen, toplumsal duyarlılık ve 
sorumluluk bilincine sahip mezunlar vermeyi hedeflemektedir. 

Psikoloji Bölümünün eğitim dili %30 İngilizcedir. 1 yıllık İngilizce hazırlık 
programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not 
değerlendirme sistemi uygulanır.

Psikoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kamu sektöründe KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Sağ-
lık, Adalet, İçişleri , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda ve özel 
sektörde sağlık, eğitim, sanayi ve endüstri kuruluşları, sosyal hizmet kurumları, araştırma merkezleri gibi 
pek çok farklı kurumda psikolog olarak çalışabilmektedirler.

Kariyer Alanları



Ülkemizde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları; “Türk Dili”, “Türk Edebiyatı”, “Çağdaş Türk Lehçeleri ve 
Edebiyatları”, veya “Halk Bilimi” alanlarında, üniversitelerdeki araştırma görevliliği kadrolarına, yüksek 
lisans eğitimini tamamlayanlar ise “Türk Dili Okutmanı” kadrolarına başvurabilirler. Pedagojik formas-
yon eğitimi alanlar da KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türk Dili 
ve Edebiyatı öğretmeni olarak atanabilmektedirler. Yine KPSS ile Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Dil Ku-
rumu’nda uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarına atanabilir veya Devlet Arşivleri’nde istihdam edilebi-
lirler. Bunların yanında çeşitli özel liselerde veya dershanelerde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak 
görev yapabilirler. 

Kariyer Alanları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kendi ve diğer ilgili bilimsel alanlarda 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 amaç 
edinmektedir. Bölümün bir diğer amacı ise binlerce yıllık bir tarihe ve bu tarih içinde büyük bir coğrafyaya 
dağılmış bulunan Türklerin dilini edebiyatını ve kültürünü öğretmek; yurt içinde ve dışında bu konuda 
çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak, araştırma yapacak bilim adamlarını yetiştirmektir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün eğitim dili Türkçedir. İsteğe bağlı olarak 1 yıl İngilizce hazırlık pro-
gramı vardır. Ders geçme sistemi ile eğitim - öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
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