
PROGRAM HAKKINDA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi 
Bölümü 2017 yılından bu yana öğrenci kabul etmektedir. 
Bünyesinde İngiliz Dili ve Fransız Dili Eğitimi Ana Bilim Dalları 
bulunan bölümde, hâlihazırda yalnızca İngiliz Dili Eğitimi Ana 
Bilim Dalında lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca İngiliz Dili 
Eğitimi programı yüksek lisans programı ile lisansüstü eğitim 
vermektedir. Bölümün temel amacı; ilgili alanlarda güçlü bir 
eğitim vererek öğrencilere, yabancı dil öğretiminde gerekli 
bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda 
öğrencilerimize, temel dil becerileri ile bilgi alanlarını geliştir-
meye ve hedef dildeki yeterliliklerini artırmaya yönelik dersler 
vermekteyiz. Programımızda öğrencilerimizin İngiliz Edebi-
yatı, dilbilim, dil edinimi ve çeviri gibi alanlarda kuramsal ve 
uygulamaya yönelik bilgi, deneyim ve yetkinliklerini artırmak 
için de çeşitli dersler bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin profesyonel yaşamlarında gereksinim 
duyacakları bilgi ve becerileri üst düzeyde edinmeleri 
amacıyla mevcut bilimsel gelişmeler ışığında, yabancı dil 
öğretim yöntemleri, çocuklara yabancı dil öğretimi, edebiyat 
ve dil öğretimi, dil becerilerinin öğretimi, materyal geliştirme, 
yabancı dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme gibi alanlar-
da verilen kuramsal ve uygulamalı derslerin yanı sıra günü-
müz dünyasındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında 
bilgi okuryazarlığı, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı 
gibi dersler de verilmektedir. Öğrencilerimizin lisans eğitimle-
ri boyunca öğretmenlik deneyimi edinmesi için de Öğret-
menlik ve Okul Uygulamaları dersleri kapsamında ilk ve orta 
dereceli okullarla yakın bir işbirliği içinde çalışmaktayız.

Bölümün akademik kadrosunda bir profesör, bir doçent, üç 
doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi ve ikisi araştırma 
görevlisi olmak üzere sekiz öğretim üyesi/elemanı bulun-
maktadır. Öğretim elemanlarının farklı alanlardaki uzmanlık 
ve yetkinlikleri öğrenim gören öğrencilerin bütüncül bir 
eğitim almasını sağlamaktadır. Öğretim elemanları, bölüm-
deki derslerini sürdürmenin yanı sıra akademik çalışmalar 
yaparak, bilimsel toplantılara katılarak, çeşitli dergilerde 
editörlük ve hakemlikler görevleri alarak alana katkı sağla-
maktadır. Bölümün yakın hedefleri arasında bir doktora 
programı açmak vardır. 
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EĞİTİMİ 

Bölümde halihazırda eğitim Kartal Cevizli kampüsünde 
sürdürülmekte olup 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 
Göztepe’de bulunan ana kampüse taşınılması planlanmak-
tadır.

Misyonumuz

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, geniş bir yelpaze içerisinde 
sunduğu meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür içerikli 
dersler ile güçlü bir eğitim vermeyi ve öğrencilerine yabancı 
dil öğretimi alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak 
yetkin, eğitim teknolojilerini etkili bir biçimde kullanabilen, 
nitelikli ve tercih edilen İngilizce öğretmenleri yetiştirmeyi 
hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, üniversitemizin yenilikçi, 
girişimci, toplum ve medeniyet odaklı, uluslararası ve 
araştırma odaklı yeni nesil devlet üniversitesi olma vizyonu 
çerçevesinde, yetiştirdiği seçkin öğretmen ve akademisyen-
lerle, ülkemizin yabancı dil eğitimi alanındaki ihtiyaçlarına 
hitap eden ve bu alanda ulusal ve uluslararası politikalar 
öneren referans ve örnek bir bölüm olmayı hedeflemektedir.



ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

KARİYER İMKANLARI

AKADEMİK KADROMUZ

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ?
• Genç, dinamik,  alanında yetkin ve nitelikli öğretim üyele-
rinden oluşan akademik kadro

• Öğretim üyeleri ile birebir iletişim

• Projeksiyon, bilgisayar ve internet bağlantısı bulunan 
sınıflarda teknoloji destekli dil eğitimi

• İlk ve orta dereceli okullarda staj imkânı

• Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesinin imkânla-
rından faydalanabilme

• Farabi ve Erasmus+ gibi ulusal ve uluslararası öğrenci 
değişim programlarına katılabilme imkanı

• Farklı ilgi alanlarına hitap eden öğrenci toplulukları

• Bölüm içerisinde öğretim üyeleri danışmanlığında yürütü-
len akademik ve kültürel faaliyetler (drama kulübü, öğrenci 
dergisi, müzikal vb.)

• Kampüslere kolay erişim imkânı

• İstanbul’un sağladığı sosyo-kültürel imkânlar

Öğrencilerimiz, Erasmus+ ve Farabi Programları dâhilinde, 
öğrenimlerinin bir kısmına yurt dışında veya yurt içinde farklı 
üniversitelerde devam edebilmektedir. Yurt içi ve yurt 
dışındaki bazı üniversitelerle anlaşmalarımız bulunmakla 
birlikte yeni anlaşmaların yapılması da planlanmaktadır.

Bölümümüzün Erasmus+ anlaşmasının bulunduğu üniver-
siteler:

• Dimitrie Cantemir Christian University (Romanya)
• Trakia University (Bulgaristan)
• Vasile Alecsandri University of Bacau (Romanya)
• Sout-West University "Neofit Rilski" (Bulgaristan)
• Rezekne Academy of Technology (Letonya)

Değerlerimiz

● Bilimsel etik
● Akademik özgürlük
● Araştırmacılık
● Uluslararası tanınırlık
● Uygulama ve toplum odaklılık
● Çeşitliliğe saygı
● Şeffaflık
● Yenilikçilik

Programdan mezun olan öğrencilerimiz ilköğretim ve 
ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretmeni olarak çalışa-
bilmektedir. Mezunlarımız gerek devlet okullarında gerekse 
özel okullarda istihdam edilmektedir. Lisansüstü eğitimine 
devam eden öğrencilerimiz akademik kariyer tercih edebil-
mekte, üniversitelerin hazırlık okullarında öğretim görevlisi 
olarak da görev yapabilmektedir.

• Prof. Dr. Selami AYDIN
• Doç. Dr. Özge CENGİZ
• Dr. Öğr. Üyesi Elif KIR CULLEN
• Dr. Öğr. Üyesi Ferdane DENKCİ AKKAŞ
• Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra BURAN UTKU
• Öğr. Gör. Derya ORUÇ
• Arş. Gör. Aslı AKYÜZ
• Arş. Gör. Betül OLDAÇ

NEREDEYİZ? 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Cevizli Yerleşke Açık Adresi:
İMÜ Cevizli Yerleşkesi, Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. 

No: 44, 34862 Kartal /İSTANBUL

• 2021-2022 yılında Eğitim Bilimleri Fakültesi üniversitenin 
Göztepe Kuzey kampüsüne taşınacaktır. Kampüsler hakkındaki 
bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/kampuslerimize-ula-
sim/goztepe-kuzey-ve-guney

E-posta: yabancidilleregitimi@medeniyet.edu.tr


