
PROGRAM HAKKINDA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler 
Eğitimi Bölümü 2018-2019 öğretim yılında Eğitim Bilimleri 
Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Türkçe Eğitimi Ana Bilim 
Dalı, bölümdeki tek etkin daldır. Bölüm, Türkçe Öğretmenliği 
programı ile lisans, Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı 
ile lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmek-
tedir. Bölümün kurulmasındaki temel amaç; okuyan, düşünen, 
eleştiren, sorgulayan, değerlendiren, üreten, mesleki gelişimini 
yaşam boyu sürdürmeyi hedef edinmiş Türkçe öğretmenleri ve 
Türkçe Eğitimi bilim uzmanları yetiştirmektir. Bu amaçla; alan 
eğitimi, eğitim bilimleri ve genel kültür dersleriyle bütünleşmiş 
nitelikli bir öğretim programı takip edilmektedir. 

Bölümün akademik kadrosunda biri profesör, ikisi doçent, ikisi 
doktor öğretim üyesi ve ikisi araştırma görevlisi doktor olmak 
üzere yedi öğretim üyesi/elemanı bulunmaktadır. Öğretim 
elemanlarından her birinin farklı alanlarda uzmanlaşmış olması 
bölümü zengin kılmaktadır. Öğretim elemanları, bölümdeki 
derslerini sürdürmenin yanı sıra akademik çalışmalar yaparak, 
bilimsel toplantılara katılarak, çeşitli dergilerde editörlük ve 
hakemlik görevleri alarak alana katkı sağlamaktadır. Bölümün 
yakın hedefleri arasında bir doktora programı açmak vardır. 
 
Misyonumuz

• Millî Eğitim Temel Kanunu’nda dile getirilen ulusal ve evrensel 
duyarlılıkların bilincinde olarak topluma örnek olan; 
• Türkçeyi iletişimsel bağlamda bilgiye ulaşma, bilgiyi yazılı ve 
sözlü olarak paylaşma ve üretme düzeylerinde doğru ve etkili 
bir biçimde kullanabilen;
• Türkçe programı doğrultusunda öğrenme-öğretme süreçleri-
ni öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak planlayabilen;
• Öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak özgün 
materyaller geliştirebilen;.
• Bilgi teknolojilerini hem öğretimi planlama sürecinde hem de 
öğrenme sürecinde etkili olarak kullanabilen,
• Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem 
çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri 
kullanabilen
• Eğitim bilimleri, edebiyat ve dilbilim alanlarındaki bilgilerine 
dayanarak, disiplinler arası bağlantılar kurabilen;
• Alana yönelik bilimsel süreçleri takip eden, tartışmaları izleyen 
ve bu çerçevede bilimsel sorgulama ve yorumlama yapabilen;
• Bireysel olarak veya yerel, ulusal ve uluslararası bağlamlarda 
dilin incelenmesi için gerekli araştırma yöntemlerini uygulayarak 
küçük ölçekli eğitim araştırmaları tasarlayıp yürütebilen; www.meden iyet .edu. t r

LİSANS PROGRAMI
BİLGİLENDİRME
BROŞÜRÜ

TÜRKÇE VE
SOSYAL BİLİMLER
EĞİTİMİ 

• Okulu kültür ve öğrenme merkezi hâline getirme hedefiyle 
çevrenin sosyal, ekonomik ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması 
kapsamında etkinlikler düzenleyebilen öğretmenler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

• Temel dil becerilerini kullanma ve değerlendirmede yetkin, 
• Eleştirel bakış açısına sahip,  
• Millî ve evrensel değerlere duyarlı ve saygılı, 
• Alanının tarihine hâkim ve güncel gelişmelerine ilgili, 
• Değişime ve yeniliklere açık, 
• Türk dili ve edebiyatının zenginliğini fark eden ve bu farkındalı-
ğı çağdaş yöntem ve tekniklerle aktarabilen, 
• Dil bilinci, estetiği ve edebî zevki gelişmiş, 
• Türkçenin ana dili veya yabancı dil olarak öğretimi konusun-
daki ilgi, istek ve birikimlerini güçlü tutan, 
• Dil ve edebiyat inceliğini yalnızca mesleklerinin değil, hayatla-
rının vazgeçilmez bir parçası olarak benimseyen öğretmenler ve 
araştırmacılar yetiştirmektir.

Değerlerimiz

• Liderlik etmek,
• Değişime açık olmak,
• Yeniliklere ayak uydurmak,
• Ulusal ve evrensel değerlere saygılı olmak,
• Millî kültür ve dil bilincine sahip olmak,
• Türk edebiyatı ve kültürü için değer üretmek.



AKADEMİK KADROMUZ

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

KARİYER İMKANLARI

NEDEN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ?  
• Kampüsümüz metro güzergâhlarına yakınlığıyla öğrencilerimi-
ze kolay ulaşım imkânı sağlamaktadır.
• Üsküdar’a, Kadıköy’e ve Suriçi’ne kolay ulaşımı sayesinde 
şehrin tarihî mirasını her an yakından tanıma fırsatı bulacak, 
üniversitemizin zengin kütüphanesinden istifade edeceksiniz.
• Kültür-sanat faaliyetlerine katılım sağlayabileceğiniz mekânla-
ra kolaylıkla erişebileceksiniz. 
• Belki de kampüsümüze Avrupa yakasından Asya’ya uzana-
cak bir tren yolculuğu ile ulaşmak istersiniz. İstanbul’un 
surlarından başlayacağınız şehir turunu, derslerimizde Türkçe-
nin sırlarını keşfederek devam ettirmeniz hiç fena olmayacaktır. 
 • Merak etmeyin. Genç ve dinamik akademik kadromuzla sizi 
bu yolculuğunuzda yalnız bırakmayacağız. Hatta gördüklerinizi 
yazmak veya üzerine konuşmak istediğinizde,  yazdıklarınızı 
okumak ve sizi dinlemek için yanınızda olacağız. Sonraki 
nesillere aktaracağınız cümlelere birlikte can verelim. 
• Öğretmenlik mesleği, öğrencilere bir yol haritası çizebilmek, 
onlar için zor olanı kolaylaştırmaktır. Belki de bir öğrencinizin 
ileride Türkiye’nin saygın isimlerinden biri olması sizin katkınızla 
olacaktır. Sizinle karşılaşmayı bekleyen gelecekteki o öğrenciniz 
için neden öncülük etmeyesiniz ki? Sizi böylesi bir donanıma 
kavuşturacak akademik ve kulüp faaliyetlerimiz için de ayrıca 
bekliyoruz. 

Türkçe Öğretmenliği programından mezun olan öğrencilerimiz 
devlet okullarının veya özel okulların ortaokul düzeylerinde 
Türkçe öğretmeni olarak çalışabilir, yabancı uyruklu öğrencilere 
Türkçe öğretimi veren kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. 
Mezunlarımız, devlet üniversitelerinde veya özel üniversitelerde 
araştırma görevliliği, uzman veya öğretim görevlisi olarak 
meslek hayatlarını sürdürebilirler. Bunların yanı sıra, yurt dışında 
çeşitli eğitim kurumlarında, Türkçenin ana dili veya yabancı dil 
olarak öğretimi alanında öğretmen veya akademisyen olarak 
çalışabilir, yayımcılık ve sanatla ilgili farklı sektörlerde editörlük, 
yazarlık yapabilirler. 

Bölümümüz bünyesinde, Erasmus programı kapsamında 
Dimitrie Cantemir Christian University (Romanya) ile bir ulusla-
rarası öğrenci değişim programı anlaşması bulunmaktadır. 
Bölümümüz, değişim programlarıyla ilgili protokollerin artırılma-
sını ve böylece farklı ülkelerde yer alan farklı üniversitelerle 
kurulacak iletişimin güçlenmesini hedeflemektedir.

● Prof. Dr. Özlem FEDAİ
● Doç. Dr. Yakup YILMAZ
● Doç. Dr. Bekir İNCE
● Dr. Öğr. Üyesi Fatma ALBAYRAK
● Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre ÖZSARAY
● Arş. Gör. Dr. Neslihan YÜCELŞEN
● Arş. Gör. Funda YEŞİL

BÖLÜMDEKİ FAALİYETLERİMİZDEN BAZILARI
Bölümümüz; alana katkı sunmak maksadıyla her yıl düzenli 
olarak çeşitli sempozyumlar düzenlemeyi hedeflemekte, bölüm 
hocalarımız seminerlere, panellere konuşmacı olarak katılmak-
ta, öğrencilerimizle birlikte çeşitli sosyal etkinliklerde yer almak-
tadırlar.

1- İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev 
sahipliğinde, İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları 
Dergisi ve RumeliYA Yayıncılık işbirliği ile 
26-27 Haziran 2021 tarihinde III. Uluslar-
arası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] 
Sempozyumu gerçekleşti.

2- Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Fatma 
ALBAYRAK, fakültemiz öğretim üyeleri ve elemanlarını 
bilgilendirmek amacı ile "Moğolistan'daki Eski Türk Mirası: 
Yazıtlar, Kaya Resimleri ve Damgalar" başlıklı konuşmasını 
yaptı. Moğolistan Devlet Üniversitesi Türkoloji Ana Bilim Dalı 
üyelerinden Prof. Dr. Battulga TSEND ve Dr. Gerelmaa NAMS-
RAİ'nin misafir olduğu konuşmada Moğolistan'da Türkolojinin 
tarihî gelişimi, Moğolistan'daki eski Türk kültür mirası ve 
Türkiye Türkçesi ile birlikte Türk lehçelerinin öğretimi konuları 
üzerinde duruldu. 

3- Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Orhanlı 
Yerleşkesinde “İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif” konulu bir panel 
düzenledi. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özlem FEDAİ ile birlikte 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. M. Fatih ANDI ve üniversitemiz Edebiyat 
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Muharrem DAYANÇ’ın katılımlarıyla gerçekleşen panelde millî 
şairimiz Mehmet Âkif ERSOY’un hayatı ve sanatı ile ilgili önemli 
bilgiler aktarıldı.

NEREDEYİZ? 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı

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 hakkın-
daki bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

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

E-posta adreslerimiz:
funda.yesil@medeniyet.edu.tr

neslihan.yucelsen@medeniyet.edu.tr
turkcesosyal@medeniyet.edu.tr


