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Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Deneyimli, yetkin ve dinamik akademik
kadromuzla, birikimlerimizi siz öğrencilerimizle
paylaşmak; bu paylaşımı modern bir üniversite
yerleşkesinde, zengin kültürel, sosyal ve
akademik ortamda gerçekleştirmek; girişimci,
araştırmacı, sorgulayıcı bireyler olarak
yetişmenize katkıda bulunmak için sizleri
bekliyoruz.

DEĞiŞEN DÜNYANIN
Dünyamız daha önce hiçbir dönemde olmadığı kadar büyük bir hızla
değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Fakültemizde, bu değişimi iyi kavrayan,
bilgi ve becerilerini topluma, endüstriye ve evrensel bilime katkı
sağlayacak şekilde kullanabilen, böylece alanında topluma öncülük
edebilecek bireyler yetiştiriyoruz.
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UYGULAMALI

Alanlarında yetkin, nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen Fen Edebiyat
Fakültesi’nin eğitim yaklaşımı; öğrencilerimizin profesyonel ve akademik
alanda ihtiyaç duyacakları nitelikler çerçevesinde şekillendirilmiştir. Teorik
derslerin yanı sıra, uygulama ve laboratuvar dersleri de verilerek; öğrencilerin
teorik bilgilerinin uygulamalarla pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

AKADEMiK KADRO
Fakültemizdeki lisans dersleri TÜBİTAK ve Avrupa Birliği çerçeve
programları başta olmak üzere, çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde aktif
rol oynayan akademisyenler tarafından verilmektedir. Ulusal ve uluslararası
akademik platformlardaki çalışmalarıyla yetkin, gerçekleştirdikleri bilimsel
araştırma ve yayınlarıyla alanlarında söz sahibi olan öğretim üyelerimiz,
fakültemizin önemli zenginlikleri arasındadır.

AKADEMiK ve
SOSYAL iMKÂNLARLA
ZENGiNLEŞTiRiLMiŞ
Akademik ve sosyal imkânlarla zenginleştirilmiş eğitim ortamında, öğrenci ve
mezunlarımızın akademik, formasyonel ve sektörel olarak aranan bireyler
olabilmesi için üniversite ve fakültemiz bünyesinde geniş olanaklar
sağlanmaktadır. Öğrencilerimizin müfredat dışı güncel bilgiyle teması
konferanslar, seminerler ve panellerle zenginleştirilmekte, sergi, gezi, sinema
ve konser gibi sanatsal aktivitelerle sanatsal ve estetik ihtiyaçları
karşılanmakta, kendilerini keşfetmeleri ve çok yönlü bireyler olarak yetişmeleri
sağlanmaktadır.

FIRSATLAR

Fakülte öğrencilerinin sadece, yurt içinde değil, yurt dışında da deneyim
kazanmaları ve hayata farklı pencerelerden bakabilen bireyler olmaları
amaçlanmaktadır. Yurt dışında akademik ve kültürel iş birlikleri, Bologna süreci
ve
ERASMUS+
programlarıyla
sağlanan
uluslararası
açılımlarla,
öğrencilerimizin dünyaya ve evrensel bilgiye ulaşmaları için farklı imkânlar
sunulmaktadır.

iNGiLiZ DiLi ve EDEBiYATI
Program, İngiliz Dili ve Edebiyatı içeriği yanı sıra, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim
Tercümanlık alanlarını da içermekte, ayrıca ikinci yabancı dili, hatta üçüncü yabancı dili de
öğrenme fırsatı sunmaktadır. Programda yer alan Mütercim Tercümanlık Bölümü temel
dersleri sayesinde, öğrenciler bu alanla da tanışmış olacaklar ve istedikleri durumda bu
bölümde kolaylıkla yandal veya çift anadal yapma olanağı da bulacaklardır. İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde, öğrencilerin farklı ufuklara yönelmesi ve fark yaratması
amaçlanmıştır. Zenginleştirilmiş bir programla, sadece akademik olarak değil, çok yönlü
olarak öğrenci gelişimini sürekli destekleyecek ortam sunulmaktadır.

MATEMATiK
Matematik Bölümü’nün iki temel misyonu bulunmaktadır: Birincisi; yapay zekâ ile ilgili matematiksel
yöntemler üzerine çalışmalar yapmak ve bu yapılan çalışmaların gelişmesini sağlamak. İkincisi ise;
siber güvenlik ve kriptoloji ile ilgili matematiksel çalışmalar yaparak ülkemize büyük katkıda bulunmak.
Öğrenciler, lisans eğitimleri sırasında bölüm öğretim üyelerinin geniş kapsamlı yurt dışı
bağlantılarından faydalanma ve kendilerini geliştirme imkanı bulabileceklerdir. Öğrenciler matematik
alanında lisans eğitimi almanın yanı sıra bütün mühendislik bölümlerinde ve Ekonomi, İşletme gibi
bölümlerde yandal veya çift anadal yapabileceklerdir. Matematik eğitiminin kişiye kazandırdığı en
önemli becerilerden biri; günlük olaylara matematiksel yaklaşım ve analitik düşünme becerisidir.
Öğrenciler dilerlerse matematik alanında yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyere sahip bir
öğretim görevlisi olarak hayatlarına devam edebilirler. Ayrıca öğrenciler, öğretmenlik, yüksek lisans vb.
eğitimlerle yazılım mühendisliği, bankacılık, satış-pazarlama, risk yönetimi, AR-GE, finans sektörü ve
bilgi-işlem uzmanlığı gibi birçok alanda iş bulabilirler.

MOLEKÜLER BiYOLOJi ve GENETiK
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, bilimsel çalışmalarıyla insanlığın gelişimine destek
verecek araştırmacılar, sektörün ihtiyaç duyduğu başarılı uzmanlar yetiştirir. Canlılarda
kalıtım materyali olan DNA ve RNA, gen ekspresyonu yolu ile elde edilen son ürün
proteinler, bu moleküller arasındaki etkileşimler, canlı organizmalar ve bunların yapı, işlev
ve fonksiyonları gibi biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetiğin temel konularını ele alır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü; omiks, kanser ve yaşlanma, genetik ve epigenetik
özelliklerin tanı ve tedavisi gibi hayal gücü ile sınırlı çok çeşitli alanlarda, teorik öğretimin
yanında pratik öğretimin de temelde yer aldığı bir bilim dalıdır. Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü, bilimsel çalışmalarıyla insanlığın gelişimine destek verecek
araştırmacılar, sektörün ihtiyaç duyduğu başarılı uzmanlar yetiştirmektedir. Bölümde yurt
dışındaki üniversitelerle bilimsel ortaklık, değişim programlarının kurulmasına, ayrıca
öğrencilerin, öğretim üyelerinin yürüttüğü projelerde aktif yer almalarına önem
verilmektedir.
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MÜTERCiM TERCÜMANLIK
Program, Mütercim Tercümanlık içeriği yanı sıra, İngilizce Öğretmenliği ve İngiliz Dili ve
Edebiyatı alanlarını da içermekte, bir de ikinci bir yabancı dili, hatta üçüncü bir yabancı dili de
öğrenme fırsatı sunmaktadır. Programda yer alan İngiliz Dili ve Edebiyatı temel dersleri
sayesinde, öğrenciler bu alanla da tanışmış olacaklar ve istedikleri durumda İngiliz Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nde kolaylıkla yandal veya çift anadal yapma olanağı da bulacaklardır.
Erasmus+ kapsamında AB ülkeleri ile iş birlikleri ve yurt dışındaki üniversitelerle ortak diploma
aracılığıyla öğrencilerin hem yurt içinde hem de yurt dışında deneyim kazanması ve farklı bakış
açıları geliştirmesi amaçlanmaktadır. Bütüncül bir yaklaşımla, öğrencilerin kişisel gelişimleri de
desteklenmektedir. Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde, öğrenci gelişimini sürekli
destekleyecek anlayış ve ortam sunularak öğrencileri sadece akademik olarak değil, çok yönlü
olarak yetiştirmek amaçlanmıştır.

PSiKOLOJi

/ PSiKOLOJi

Psikoloji Bölümü’nün amacı; öğrencilerin bilimsel altyapısı güçlü, insan odaklı düşünen ve hizmet
üreten, psikolojinin farklı uygulama alanlarında görev alan ve alanlarında öncü bireyler olarak
yetişmelerini sağlamaktır. Küreselleşen dünyada ve ülkemizde psikolojinin önemi ve psikoloji
mezunlarına olan ihtiyaç sürekli artmaktadır. Bölümün amacı: Psikoloji bilimine katkı sağlayan,
günlük yaşamdaki önemli sorunlara yaratıcı çözümler bulabilen, toplumsal sorumluluk duyguları
yüksek mezunlar yetiştirerek toplumsal yaşantıya önemli katkılar sağlamaktır. Öğrenciler
uygulamalı dersler aracılığı ile uygulama yapma becerilerini geliştirme ve Psikoloji Laboratuvarı’nda
hem bölüm üyelerinin çalışmalarına katkıda bulunma hem de kendi çalışmalarını öğretim üyelerinin
denetimi altında yürütme imkanı bulurlar. Mezunlar çeşitli bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlarda,
eğitim kurumlarında, rehberlik-psikolojik danışmanlık merkezlerinde, ruh sağlığı birimlerinde, insan
kaynakları birimlerinde, kamuoyu ve/veya pazar araştırma şirketleri gibi geniş bir yelpazede görev
alabilirler.

TÜRK DiLi ve EDEBiYATI
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı; yaşam boyu öğrenme odaklı, Türk Dili ve Edebiyatı
alanında araştırma yapabilecek, okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak
bireyler yetiştirmektir. Bölümde öğrencilerin alanlarında yetkin bireyler olmaları
önemsenmektedir. Öğrencilerin edebiyata ilişkin kavramları, akımları, kuramları ve metinleri
açıklayabilecek, inceleyebilecek; Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili kullanımında öncülük
edebilecek; okuma kültürü oluşturma ve geliştirmeye katkılar sağlayacak; dil becerilerini
geliştirebilecek yetkinlikte birer birey olması hedeflenmektedir. Bölümde uluslararası kriterlere
uygun dinamik bir müfredat benimsenmiştir. Bölümde organize edilen akademik etkinlikler
öğrencilere derslerin çok ötesinde bilimsel bir ufuk sunmaktadır. Ayrıca bazen musiki etkinliği
şeklinde, bazen de kültürel gezi şeklinde düzenlenen programlar öğrencilerin kişisel ve kültürel
gelişimine katkıda bulunmayı sağlamaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları,
kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, TRT’de ve yükseköğretim kurumlarında
çalışabilirler. Pedagojik formasyon eğitimi alanlar öğretmenlik yapabilirler. Gazete ve
dergilerde yazarlık, editörlük yapabilecekleri gibi TİKA, Yunus Emre Vakfı, kütüphaneler gibi
kurumlarda görev alabilirler.
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