
PROGRAM HAKKINDA
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik 
Eğitimi Ana Bilim Dalında eğitim verilmektedir. Lisans 
programımızın temel amacı; matematik eğitiminde yeni 
eğitim ve öğretim yaklaşımları, teknoloji destekli matematik 
eğitimi, matematik öğretim programlarındaki yeniliklerin 
incelenmesi ile birlikte bu konularda araştırma ve geliştirme 
çalışmaları desteklemektir.
 
Bölümümüz, 2017-2018 Akademik Yılından itibaren Mate-
matik Eğitimi Ana Bilim Dalına lisans öğrencisi almaya 
başlamıştır. Geniş bir yelpaze içerisinde öğrencilerimize 
meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür içerikli seçmeli 
dersler sunulmaktadır. Bu perspektif içerisinde, öğrenciler 
ilgi duydukları alanlarda çeşitli dersler alabilmektedirler. 
Öğrencilerimizin lisans eğitimleri boyunca öğretmenlik 
deneyimlerini edinmesi için de Öğretmenlik Uygulamaları 
kapsamında ortaokullarla yakın bir işbirliği içinde çalışılmak-
tadır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlköğretim Matematik 
Öğretmenliği lisans programını neden tercih etmelisiniz?

● Eğitim Bilimleri Fakültesi’nin öğrenci başına düşen akade-
misyen sayısı sayesinde genç ve dinamik akademisyenlerin 
içinde bulunduğu bir eğitim - öğretim süreci sizi bekliyor 
olacak.

● Bölümde bulunan akademisyenler ve öğrenciler arasında 
kurulan birebir iletişim sayesinde çok daha sağlıklı bir etkile-
şim gerçekleştirebileceksiniz.

● Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nün merkezi 
konumu sayesinde öğrencilerimiz İstanbul’da yer alan çeşitli 
faaliyet ve programlara katılım sağlayabilmektelerdir.

● Gerekli şartları sağladığınızda çap ve yandal uygulamaları 
ile ikinci bir bölümde de öğrenim görebilirsiniz.

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ?  
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LİSANS PROGRAMI
BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ

Programın öğretim dili Türkçe, öğrenim süresi 4 yıldır. İngiliz-
ce hazırlık eğitimi isteğe bağlı ve seçmelidir. Bölümümüz, 
yaşadığı çağın ve geleceğin gerektirdiği nitelik ve özelliklerin 
farkında, geleceği şekillendirecek öğretmenler yetiştirmek-
te, bilimsel yayınlar yapmakta, araştırma projeleri yürütmek-
te, toplumun her kesimine yönelik seminerler, paneller, 
konferanslar düzenlemekte ve sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği içerisinde topluma hizmet faaliyetleri yürütmektedir.

Bölümümüzde, bilimsel yayın, araştırma projesi ve uluslararası 
işbirliği deneyimlerine sahip, alanında yetkin ve yabancı dil 
yeterliliği olan bir profesör, 2 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 
2 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. Öğretim üyelerimiz, 
Üniversitemizin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ndeki lisansüstü 
programlarda ve uygulama araştırma merkezlerinde de etkin 
olarak görev almaktadır.

Bölümümüz, öğretmen olmak, eğitim bilimleri adına gelişmek 
veya destek almak isteyen bireyler ve kuruluşlara hizmet 
sunmayı görev bilmekte, bundan onur ve mutluluk duymakta-
dır.

MATEMATİK VE
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AKADEMİK KADROMUZ

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

KARİYER İMKANLARI

Eğitim Bilimleri Fakültesi, çeşitli ulusal ve uluslararası 
işbirliklerine sahiptir. Öğrencilerimiz yeterli dil bilgisine sahip 
olmaları şartıyla;  Polonya, Portekiz, Hırvatistan, İspanya, 
Romanya ve Bulgaristan gibi çeşitli ülkelerde anlaşmalı 
olduğumuz üniversitelerde eğitim görebilmektedirler.

Mezunlarımız, öncelikli olarak resmi ve özel okullarda 
ortaokul matematik öğretmeni olarak görev alabilmektedirl-
er. Mezunlarımız için ayrıca yurt içi ve yurt dışı üniversitele-
rde Yüksek Lisans ve Doktora yapma olanağı bulunmak-
tadır. Anabilim dalımız, lisans programıyla, ortaokul matem-
atik öğretmenleri yetiştirmenin yanında görevdeki öğret-
menlerin hizmet içinde mesleki gelişimini destekleyecek ve 
alana araştırmacı ve akademisyen kazandıracak yüksek 
lisans programı da sunmaktadır.

● Prof. Dr. Çiğdem KILIÇ
● Doç. Dr.  Zeynep Çiğdem ÖZCAN
● Doç. Dr.  Eyüp SEVİMLİ
● Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuğba ÖNER
● Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIZ
● Arş. Gör. Özge DIŞBUDAK KURU
● Arş. Gör. Asude Gülfen ŞEHİT

ÖNE ÇIKAN FAALİYETLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programı ilk 
mezunlarını 2020-2021 yılında vermiştir. Yeni açılan bir 
bölüm olmasına rağmen bölümümüzde çeşitli 
ulusal-uluslararası projeler yürütülmekte ve akademik 
çalışmalar yapılmaktadır. Yenilenmiş eğitim anlayışı ile 
öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen eğitim 
planıyla mezunlarını vermeye devam edecektir. NEREDEYİZ? 

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

https://www.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/kampuslerim-
ize-ulasim/goztepe-kuzey-ve-guney

Web Sitesi: https://fenbilimleri.medeniyet.edu.tr/tr
E-posta: matematikfen@medeniyet.edu.tr


