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İSTANBUL’UN MERKEZINDE TÜRKIYE’NIN
EN BÜYÜK KAMPÜSLERINDEN BIRI
• Üniversite Sanayi İşbirliğinde köprü olan Türkiye’nin en
büyük Teknoparkı,
• Erasmus Yurtdışı Öğrenci Değişim Programı ile yurtdışına
en fazla öğrenci gönderen üniversite,
• MÜDEK ISO gibi akreditasyon kurumlarına, birçok lisans
bölümü ile akredite olan bir üniversite,
• Uluslararası standartlara sahip üniversite laboratuvarlarına
sahip bir üniversite,
• Yüzyıllık köklü geçmişi ile Türkiye’de eğitim veren en büyük
Teknik Üniversitelerinden biri,
• Mühendislik alanında ilk üçte yer alan bir üniversite,
• Akademik ve sektörel deneyimlere sahip geniş kadro,
• Çift anadal olanakları,
• Sosyal yaşam ve öğrenci kulüpleri,
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• Eğitim Fakültesi
• Elektrik-Elektronik Fakültesi
• Fen-Edebiyat Fakültesi
• Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İnşaat Fakültesi
• Kimya-Metalürji Fakültesi
• Makine Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• Sanat ve Tasarım Fakültesi
• Uygulamalı Bilimler Fakültesi

2 ENSTITÜ

• Fen Bilimleri Enstitüsü
• Sosyal Bilimler Enstitüsü

YÜKSEKOKUL

• Yabancı Diller Yüksek Okulu
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EĞİTİM FAKÜLTESİ
Eğitim Fakültesi Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı olarak 18
Aralık 2003 tarih ve 25320 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış
Bakanlar Kurulu kararına göre kurulmuştur.
Vizyon
Ülkemizde ve dünyada, eğitim alanındaki gelişmelere yön
veren öncü bir Eğitim Fakültesi olmak.
Misyon
Ülkemizin eğitim politikalarının belirlenmesine katkıda
bulunan ve tüm eğitim kurumlarınca tercih edilen öğretmen,
yönetici ve uzman yetiştirmek.
Öğrencilere; bilgiyi aktarma yollarını ve öğretim teknolojisini
etkili kullanabilen, teori ve uygulamayı birleştiren, ulusal ve
uluslararası projelerde çalışabilen, bilimsel ve etik değerleri
özümsemiş, kurum kültürüne sahip, bilgi üreten, araştırma
yapan, öğrenci ile iletişim gücü yüksek, değerlendirme
sistemi ile kendini sorgulayan, objektif kriterlere göre
seçilmiş öğretim elemanları ve ülke gereksinmelerine uygun,
sürekli geliştirilen eğitim programları ile hizmet vermek,
Öğrencilere ; yaratıcı düşünmeyi, problem çözmeyi,
sorumluluk almayı, takım çalışması yapmayı, öğrenmeyi
öğreten, eğitim teknolojisi ile desteklenmiş etkili öğretim
ortamları sağlamak.
Öğretim elemanlarına ulusal ve uluslararası düzeyde
araştırma yapmaları ve mesleki gelişmeleri için iletişimin
güçlü olduğu, olumlu fiziksel, sosyal, kültürel ortamların
yaratıldığı bir fakülte oluşturmak.
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İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Davutpaşa Cad 34220
Esenler / İstanbul
Tel
Fax
E-posta
Web

:
:
:
:

+90 (212) 383 48 00
+90 (212) 383 48 08
egtfkl@yildiz.edu.tr
www.egf.yildiz.edu.tr
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BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü,
1998-1999 eğitim öğretim yılında lisans eğitimine, 2011-2012
eğitim öğretim yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır.
Bölümün temel amacı, bilgisayar öğretmeni ve bilgisayar
destekli öğretim uzmanları yetiştirmektir. Bölüm, öğrencilerin
mezun olduklarında görev yapacakları özel veya kamu öğretim
kurumlarında bilgisayar okuryazarlığı derslerini gerekli
materyalleriyle birlikte planlayıp verebilmenin yanı sıra;
görev alacakları her tür kurumda Bilgisayar Destekli Öğretim
(BDÖ) çalışmalarını başlatıp yürütebilme hem de gerekli
programları yazma ve programlama dillerini kullanabilme
niteliklerine sahip olarak mezun olmalarını amaçlamaktadır.
Akademisyen Sayısı
BÖTE bölümü, 1 Profesör, 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi,
2 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi ile eğitime devam
etmektedir. Bölümde tek anabilim dalı olarak Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı bulunmaktadır.
BÖTE Bölümü, 2004-2005 öğretim yılından itibaren, üniversite
kapsamında gerçekleştirilen Erasmus+ programındave 20102011 öğretim yılından itibaren Farabi değişim programında
yer almaktadır. 2010 yılından itibaren bölüm kontenjanı 65’tir.
Bunun yanı sıra her yıl yaklaşık 5-10 arasında öğrencinin
yatay ve dikey geçiş yoluyla bölüme kaydı yapılmaktadır.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

Mezunlarımız devlet okullarında Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım (BT) dersi öğretmeni, formatör öğretmen; özel
okullarda BT dersi öğretmeni, öğretim teknoloğu, okul
teknoloji koordinatörü; karma ve uzaktan eğitim ortamlarında
eğitim veren her tür özel ve devlet kuruluşları ile bu tür
kurumlara eğitim alanında içerik geliştiren e-öğrenme
şirketlerinde programlar ve programlama dillerini
kullanarak öğretim teknoloğu ve öğretim tasarımcısı olarak
çalışmaktadır. Ayrıca yazılım alanındaki kuruluşlarda görev
yapan ve kendi işini yönetmekte olan pek çok mezunumuz da
bulunmaktadır.
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İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Davutpaşa Cad 34220
Esenler / İstanbul
Tel
Web
Facebook
LinkedIn
Twitter

:
:
:
:
:

+90 (212) 383 48 43
www.bote.yildiz.edu.tr
Yıldız Teknik BÖTE
Yıldız BÖTE
BoteYTU
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Ana bilim dalımız İlköğretim Bölümü altında 2011 yılında
açılmıştır. Eğitim dili Türkçedir. İlk mezunlarını 2015-2016
Eğitim-Öğretim yılı sonunda vermiştir. Lisans programımızda
230 öğrenci ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.
Akademisyen Sayısı
Ana bilim dalımızda, 3 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim
Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz özel okullarda ve devlet okullarında
öğretmenlik uygulamalarını yapmakta, TÜBİTAK 2209/A
projeleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının projelerinde
yer almaktadır. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz eğitimleri
boyunca Erasmus+ gibi programlar aracılığı ile yurt dışındaki
üniversitelerde eğitim görme imkanı elde etmektedir.
Bölüm laboratuvarlarında temel bilgileri alırken STEM
laboratuvarımızda uluslararası kabul gören bilgi ve becerilere
sahip olmaktadır.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren
YÖK’ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması için
aldığı karar gereğince Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü altında Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak
eğitim-öğretime devam etmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

MEB’e bağlı resmî ve özel ortaokullarda, eğitim materyalleri
geliştiren şirketler veya eğitim teknolojileri ile ilgili
şirketlerde çalışabilirler. Ayrıca fen bilgisi eğitiminde veya
eğitim bilimleri programlarında lisansüstü eğitimlerine
devam edebilirler. Lisansüstü programı mezunları fen bilgisi
eğitimi alanında veya eğitim bilimleri ile ilgili alanlarda
gerekli şartları sağladıkları takdirde yurt içindeki veya yurt
dışındaki üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim
elemanı olarak görev alabilirler.

İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü
34220 Esenler / İstanbul
Tel
Fax
E-posta
Web

:
:
:
:

+90 (212) 383 48 10
+90 (212) 383 48 08
ilkblm@yildiz.edu.tr
www.mfe.yildiz.edu.tr
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İLKÖĞRETİM MATEMATİK
ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2011 yılında
kurulmuş olup 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında eğitimöğretim hayatına başlamıştır. Öğretim dili Türkçedir.
Öğrenciler lisans eğitimleri boyunca; matematik eğitimi ve
eğitim bilimleri derslerini almaktadır.
Akademisyen Sayısı
Ana bilim dalında 1 Profesör, 4 Doçent, 1 Doktor Öğretim
Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Ana bilim dalımız, matematik eğitimi ve öğretmen yetiştirme
alanlarında yapılan gelişmeler doğrultusunda ilerlemekte
olup öğrencilerine çağımızın gerektirdiği öğrenme ortamlarını
sunarak matematiği ve matematik öğretmeyi seven, bilgiye
nasıl ulaşacağını bilen, akıl yürütme ve problem çözme
becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Lisans programımıza kayıtlı 260 öğrenci ile eğitim-öğretime
devam edilmektedir. 2015-2016 eğitim öğretim yılında ilk
lisans mezunlarını veren ana bilim dalımızda; tezli yüksek
lisans programı bulunmaktadır.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren
YÖK’ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması için
aldığı karar gereğince Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Bölümü altında İlköğretim Matematik Eğitimi ABD olarak
eğitim-öğretime devam etmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet
okullarının ortaokul kademesinde, özel okullar, etüt
merkezleri gibi eğitim kurumlarında matematik öğretmeni
olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız yüksek lisans
ve doktora eğitimlerine devam ederek, yurt içi ve yurt dışında
gerekli şartları sağlayarak üniversitelerin ilgili bölümlerinde
öğretim elemanı olarak da görev alabilirler.
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İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Matematik ve Fen Bilimleri
Eğitimi Bölümü
34220 Esenler / İstanbul
Tel
:
Fax
:
E-posta :
Web
:

+90 (212) 383 48 10
+90 (212) 383 48 08
ilkblm@yildiz.edu.tr
www.mfe.yildiz.edu.tr
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İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Davutpaşa kampüsünde varlığını sürdüren programda, 20122013 öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfı uygulaması başlamıştır. İngilizce Öğretmenliği Programında yabancı dil eğitiminde kullanılan yaklaşımlar yöntemler ve uygulamalı dil
bilim derslerinin yanı sıra Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından
verilen eğitim dersleri yer almaktadır. Öğrenciler, zorunlu
ikinci yabancı dil (Almanca, Fransızca) dersleri dışında, programda yer alan seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi alanları
doğrultusunda kendilerini profesyonel anlamda geliştirme
olanağına sahiptir. Bölümde verilen dersler ilk yıl öğrencilere İngiliz dilinin genel işleyişine yönelik temel oluşturmakta
üçüncü ve dördüncü yıllarda değerlendirme, materyal geliştirme, çocuklara yabancı dil öğretimi gibi derslerle mesleki
becerileri öğretmen adaylarına kazandırmayı hedeflemektedir. Öğretmen adayları 7. ve 8. dönemlerde ise bölüm öğretim
elemanları tarafından belirlenen, Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı çeşitli okullarda, eğitimleri süresince kazandıkları teorik ve uygulamaya dönük bilgilerini gerçek eğitim ortamında
uygulayarak gelecekteki mesleklerine hazırlanırlar.
Lisans çalışmalarını tamamlamaları üzerine öğrenciler ikinci ya da yabancı dil olarak İngilizce öğretimi alanında lisans
derecelerini alırlar. Bu da onların bu alanda ya da başka bir
alanda yüksek lisans çalışmalarına başvurmaları için geçerli
diplomayı almış olmaları anlamına gelmektedir.

12 Teknik Üniversitesi
12 Yıldız

Akademisyen Sayısı
Bölümde 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 5 Öğretim
Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Bölümümüz Avrupa Kredi Transfer Sistemine dâhil olmuş;
derslerin AKTS kredilendirmeleri tamamlanmıştır. İngilizce
Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derecesine sahiptir. Bölümün Avusturya, İspanya, İsveç ve İtalya gibi Avrupa’nın çok çeşitli ülkelerinde bulunan toplam 12
üniversite ile ikili anlaşması vardır ve her yıl ortalama 15 öğrencimiz ve 2 öğretim elemanımız bu hareketliliğe Erasmus+
programı çerçevesinde dâhil olmaktadır. Ayrıca bölümümüze
de bu ülkelerden hem öğrenci hem de akademisyenler katılarak bölümdeki eğitimin çeşitliliğine katkı sağlamaktadır.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

İngilizce öğretmenliği lisans programının temel hedefi
ülkemizin ihtiyaç duyduğu İngilizce öğretmenlerini
yetiştirmektir. Bu kapsamda mezunlarımızın çeşitli iş
olanakları bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve en temeli Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve ortaöğretim
kurumlarında İngilizce öğretmenliğidir. Bunun yanı sıra
mezunlarımız çeşitli devlet üniversitelerinde ve özel
üniversitelerde özellikle yabancı diller yüksekokullarında
okutman ve öğretim görevlisi olarak çalışabilmektedir. Yine
öğrencilerimizden bazıları yurt dışında yükseköğrenimlerine
devam edebilmektedir. Avrupa Birliği çalışmaları çerçevesinde
de çeşitli idari ve yürütücü görevlere getirilmektedirler. Ayrıca,
bankaların kambiyo birimlerinde, ulusal ya da uluslararası
şirketlerde çevirmen ya da rehber olarak çalışma imkânına
sahiptir.

İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
34220 Esenler / İstanbul
Tel
: +90 (212) 383 48 60
E-posta : iolblm@yildiz.edu.tr
Web
: www.yde.yildiz.edu.tr
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OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Ana bilim dalımız, 36-66 aylık çocuklara bedensel, zihinsel,
duygusal ve sosyal yönden eğitim verecek öğretmenler
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Akademisyen Sayısı
Ana bilim dalımız, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2
Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Öğretim dili Türkçedir. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Okul
Öncesi Eğitimi yüksek lisans programı açılmıştır. 2015-2016
Eğitim-Öğretim yılında ilk lisans mezunlarını vermiştir.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren
YÖK’ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması
için aldığı karar gereğince Temel Eğitim Bölümü altında
Okul Öncesi Ana Bilim Dalı olarak eğitim-öğretime devam
etmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

MEB’e bağlı Anadolu Kız Meslek ve Kız Meslek Liseleri,
ilkokullar ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu,
anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında
çalışabilirler. Lisansüstü programı mezunları okul öncesi
eğitimi alanında veya eğitimle ilgili başka alanlarda yurt
içinde veya yurt dışında gerekli şartları sağladıkları takdirde
üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak
görev alabilmektedir.
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İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
34220 Esenler / İstanbul

Tel
Fax
E-posta
Web

:
:
:
:

+90 (212) 383 55 55
+90 (212) 383 48 08
te@yildiz.edu.tr
www.teb.yildiz.edu.tr
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REHBERLİK VE PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI
Gelişen ve değişen topluma uyum sağlamak, sınırsız
seçenekler arasında en uygun seçimleri yapabilmek ve
gerçekçi karar alabilmek giderek zorlaşmaktadır. Zorlaşan
yaşamda bireyler, kendilerini daha iyi tanımak, problemlerini
çözebilmek ve kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmek
için psikolojik yardım almaya ihtiyaç duymaktadır. Bu
yardımları veren meslekler giderek daha fazla önem
kazanmakta, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bu alanlar
arasında öne çıkmaktadır.
Akademisyen Sayısı
Ana bilim dalında 3 Profesör, 2 Doçent ve 3 Araştırma Görevlisi
bulunmaktadır.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) ana bilim dalında
lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında lisans eğitimi vermeye
başlayan ana bilim dalının eğitim dili Türkçedir. 2014-2015
yılında yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasıyla
bölüm gelişmiştir. RPD Ana bilim dalı öğrencileri lisans
eğitimlerinin ilk iki yılında, psikoloji, sosyoloji, eğitim bilimleri
gibi çeşitli alanlardan dersler almaktadır. Programın üçüncü
ve dördüncü yıllarında psikolojik danışma ilke ve teknikleri,
mesleki rehberlik, bireyle ve grupla psikolojik danışma
uygulamaları, psikolojik danışma kuramları gibi alana özel
dersler yer almaktadır. Anabilim Dalı programı, öğretim
kalitesi ve koşulları, nitelik ve nicelik açısından gelişmeye
devam etmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
mezunları; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları,
rehberlik araştırma merkezleri, özel okullar, üniversitelerin
psikolojik danışma merkezleri, özel dershaneler ve etüt
merkezleri gibi eğitim kurumlarında psikolojik danışman
(rehber öğretmen) olarak çalışabilmektedir. Mezunların,
eğitim kurumlarının yanı sıra sağlık, sosyal yardım, adalet,
güvenlik, endüstri ve işletme gibi alanlarda da çalışma
olanakları vardır.
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İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
34220 Esenler / İstanbul

Tel
Fax
E-posta
Web

:
:
:
:

+90 (212) 383 48 18
+90 (212) 383 48 08
egtblm@yildiz.edu.tr
www.egb.yildiz.edu.tr
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SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
2011 yılında kurulan ve 2012 yılında ilk lisans öğrencilerini
alan Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda,
Akademisyen Sayısı
1 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma
Görevlisi bulunmaktadır. Ana bilim dalı ilk lisans mezunlarını
2015-2016 öğretim yılında vermiştir.
Sınıf Öğretmenliği Lisans Programında, ilkokul öğrencilerine
ilk okuma yazma eğitimi ve temel derslerin öğretimi ile ilgili
dersler mevcuttur.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren
YÖK’ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması için
aldığı karar gereğince Temel Eğitim Bölümü altında Sınıf
Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak eğitim-öğretime devam
etmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokullarda ve özel öğretim
kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev alabilmektedir.

İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
34220 Esenler / İstanbul

Tel
Fax
Web

: +90 (212) 383 55 55
: +90 (212) 383 48 08
: www.teb.yildiz.edu.tr
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SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
İlk ve ortaöğretim 4. 5. 6. ve 7. sınıf seviyelerinde yer alan
sosyal bilgiler derslerinin Türk eğitim sistemi ve müfredatına
uygun bir şekilde yürütülmesi için yenilikçi ve girişimci
öğretmen adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Akademisyen Sayısı
Ana bilim dalında 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3
Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Sosyal bilgiler eğitimi
ana bilim dalı öğretim üyesi ve öğrenci işbirliğine dayalı
olarak birçok bilimsel projeye imza atmıştır. İlk mezunlarını
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir.
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminden itibaren
YÖK’ün eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması için
aldığı karar gereğince Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi
Bölümü altında Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı olarak
eğitim-öğretime devam etmektedir.

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

MEB’e bağlı ilk ve ortaokullarda ve özel eğitim kurumlarında
görev yapabilirler. Lisans mezunu olarak başta sosyal bilgiler
eğitimi olmak üzere eğitim fakültelerinin diğer bölümlerinde
gerekli şartların oluşması halinde hem lisansüstü
öğrenimlerini sürdürebilirler hem de üniversitelerin
akademik birimlerinde öğretim elemanı olabilirler.

İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü
34220 Esenler / İstanbul
Tel
Fax
Web

: +90 (212) 383 48 10
: +90 (212) 383 48 08
: www.sbt.yildiz.edu.tr
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TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde
2010 yılında kurulan bölümümüz, üniversitemizin köklü
eğitim mirasını temsil etmektedir. Bölümümüzün temel
amacı akademik ve meslekî açılardan bilimsel tutumu
benimseyerek araştırmacı-eğitimci bir kimlik görüşünü
haiz; “Türkçe öğretiminde yetkin ve nitelikli öğretmen”
adayları yetiştirmektir. Bölümümüz ilk öğrencilerini 20122013 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Bölümümüzde 20152016 Eğitim-Öğretim yılında yüksek lisans ; 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılında da doktora eğitimine başlanmıştır.
Bölümümüz
2016-2017
Eğitim-Öğretim
yılı
güz
döneminden itibaren YÖK’ün Eğitim Fakülteleri’nin yeniden
yapılandırılması için aldığı karar gereğince Sosyal Bilimler
ve Türkçe Eğitimi Bölümü altında Türkçe Eğitimi Ana Bilim
Dalı olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.
Akademisyen Sayısı
Ana bilim dalında 1 Profesör, 6 Doçent, 1 Doktor Öğretim
Üyesi ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

20 Yıldız Teknik Üniversitesi

MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞMA OLANAKLARI

Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olan öğrenciler;
“Türkçe Öğretmeni” unvanıyla Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı resmî ve özel okullarda, özel dershane ve etüt
merkezlerinde çalışabilecektir. Bunların dışında basınyayın kuruluşlarında, yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve
kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji
merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve
resmî kuruluşlarda çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili
bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilecek şekilde
geniş iş imkânlarına sahiptir. Mezunlarımız, yabancılara
ve Türklere Türkçe eğitimi verebilecek; etkili iletişim
kurabilen, toplumsal sorumluluk alabilen, millî değerleri
özümsemiş, evrensel değerlere saygılı, vatandaşlık bilincine
sahip öğretmenler olarak toplumsal sorunlara çözümler
üretebilecek; sanatsal ve kültürel yeterlilikleriyle roman,
hikâye, şiir, senaryo, makale, deneme gibi farklı yazınsal ve
bilgilendirici türlerdeki ürünleri analiz edebilecek donanıma
sahip olacaklardır. Bu doğrultuda bölümümüzde ortaokul
Türkçe öğretmenliği çerçeve programına uygun olarak Türk
Dili, Türk Edebiyatı ve Türk kültürünü ihtiva eden dersler ile
bu derslerin nasıl öğretileceğine dair yöntem ve tekniklerin
bilgisini örnekleyen teorik ve uygulamalı derslerin ayrıntılı bir
biçimde öğretilmesine yönelik planlama yapılmıştır.

İletişim Bilgileri
Yıldız Teknik Üniversitesi
Davutpaşa Kampüsü
Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler
Eğitimi Bölümü
34220 Esenler / İstanbul

Tel
Fax
Web

: +90 (212) 383 48 58
: +90 (212) 383 48 08
: www.sbt.yildiz.edu.tr
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EĞİTİM FAKÜLTESİ
Telefon
Fax
Web

:
:
:

+90(212) 383 48 00
+90(212) 383 48 08
www.egf.yildiz.edu.tr

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 43
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.mfe.yildiz.edu.tr
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 10
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.egf.yildiz.edu.tr
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 00
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.mfe.yildiz.edu.tr
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 60
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.yde.yildiz.edu.tr
OKUL ÖNCESI ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 55 55
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.teb.yildiz.edu.tr
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 18
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.egb.yildiz.edu.tr
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 55 55
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.teb.yildiz.edu.tr
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 10
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.sbt.yildiz.edu.tr
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ ANA BİLİM DALI
Telefon
:
+90(212) 383 48 58
Fax
:
+90(212) 383 48 08
Web
:
www.sbt.yildiz.edu.tr
Bu Broşür YTÜ İletişim Koordinatörlüğü Tarafından Hazırlanmıştır.
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