Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi
Akademik Bölüm ve Ana Bilim Dalları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü
• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim
Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
• Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
İlköğretim Bölümü
• Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
• İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana
Bilim Dalı
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitim Bölümü
• Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
• Biyoloji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü
• Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı
Özel Eğitim Bölümü
• Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bölümü
• Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
• Almanca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
• İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Fakülte Hakkında

Türkiye’de öğretmen yetiştiren kurumların ilklerinden
olan Atatürk Eğitim Fakültesi, geçmişinden aldığı birikimi sürekli yenileyerek ve artırarak, alanında “ekol”
oluşturabilmiş, ülkemizin en önemli öğretmen kaynaklarından biridir.
Fakültemiz bir yandan tarihsel mirası, öte yandan
adını gururla taşıdığı ulu önder Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün, “Öğretmenler!
Cumhuriyet; fikren, ilmen,
fennen, bedenen kuvvetli
ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni nesli bu
özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.”
sözünün
öğretmenlere
yüklediği sorumlulukla, nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi varlık nedeni olarak
kabul etmektedir.
Fakültemiz, çağdaş uygarlık seviyesinde, gerekli
donanıma sahip öğret-
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menler yetiştirerek ulusal ve evrensel bilgi birikimine
katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Yaklaşık 8000 öğrenci ve 220 civarında öğretim elemanı ile eğitim hizmeti sunan fakültemiz, Göztepe yerleşkesi içerisinde 15 dönüme yayılan binalar kompleksi
halinde yaklaşık 100 derslikte faaliyetlerini sürdürmektedir.
Dersliklerde teknolojik altyapı büyük ölçüde mevcuttur.
Ayrıca programların özelliklerine göre, müzik salonları,
bireysel müzik çalışma odaları, seminer odaları, fen ve
bilgisayar laboratuvarları, resim ve sanat atölyeleri ile
resim galerisi ve kitaplık/okuma salonu da öğrencilerin
hizmetindedir.
Atatürk Eğitim Fakültesi, 22’si I. Eğitim ve 8’i II. eğitim

olmak üzere toplam 30 program çerçevesinde, ülkemizin öğretmen ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.
Öğretim elemanlarımız ders faaliyetlerine ek olarak,
ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katkı
sağlarken, halen görev başındaki öğretmen ve eğitim
yöneticilerine dönük olarak da çeşitli hizmetiçi eğitim
programlarına katkıda bulunmaktadır.
Fakültemiz ulusal ve uluslararası öğretim elemanı
ile öğrenci değişim programlarını da yürütmektedir.
Bu kapsamda ERASMUS
Uluslararası
Öğrenci
Değişim Programı ve
FARABİ Ulusal Öğretim
Elemanı
ve
Öğrenci
Değişim
Programı’na
bağlı olarak gelen/giden
öğrenci hareketliliği her yıl
artarak devam etmektedir.
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Almanca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Almanca Öğretmenliği Ana Bilim Dalında [AÖABD] 4
senelik lisans programı boyunca öğrencilere yabancı
dil öğretimi ile ilgili teorik ve pratik bilgiler edindirmek
ve eleştirel düşünce kazandırmak amaçlanmaktadır.
Lisans programı dışında yüksek lisans ve doktora
programları da mevcuttur. AÖABD’de çift ana dal ve
yan dal programları uygulanmaktadır. Bu programlara,
ana dal lisans programının tüm derslerinden başarılı
ve ortalaması en az 80 olan öğrenciler başvurabilmektedir.

merkezî konumdaki yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu
yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma bakımından
büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Öğrencilerimiz
ERASMUS programı çerçevesinde lisans ve lisansüstü
düzeyde Almanya’nın çeşitli üniversitelerinde öğrenim
görme olanağına sahiptir. Ayrıca fakülte bünyesinde ilgili ana bilim dallarında çift ana dal programından da
yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

AÖABD’den mezun olan öğrenciler okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Almanca öğretmeni
olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca özel sektörde, elçiliklerde, turizm ile ilgili firmalarda ve mütercim-tercümanlık alanında çalışabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim

AÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
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Almanca
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
1998 yılında öğretime başlayan Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın [BÖTÖABD] öncelikli hedefi; 21. yüzyıl bilişim çağına uyumlu,
dijital okuryazarlığı yüksek bireyler yetiştirmektir. Bu
bağlamda öğrencilere, bilişim ve enformasyon teknolojileri ışığında güncel ve uygulamaya dönük bilgiler
sunulmaktadır. Lisans programımızın amacı; ilk ve
ortaöğretim okullarında görev yapacak bilgisayar ve
öğretim teknolojileri öğretmenleri yetiştirmektir.

tedir. Ayrıca, bölümde bulunan insan-bilgisayar etkileşimi laboratuvarında kullanılabilirlik (usability) testleri de
yapılmaktadır. Testler sırasında bilgisayar kullanıcılarının ses ve görüntü kayıtları çeşitli cihazlar yardımıyla
alınmakta, özellikle göz hareketleri ile ilgili veriler kaydedilerek insan-bilgisayar etkileşimi çalışmalarına kaynak olmak üzere özel yazılımlarla değerlendirilmektedir.
Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal
programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

Mezun öğrencilerimiz; bilgisayar ve öğretim teknolojileri
öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği
ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı,
yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ
yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme
uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim

BÖTÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür
ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik
ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora
programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Öğrencilerimiz edindikleri bilgileri uygulayarak pekiştirmek için bilişim laboratuvarından yararlanabilmek-
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Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Biyoloji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

Eğitim ve Öğretim

BÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
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maktadır. BÖABD, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü ile ortak program yürütmektedir. Akademik
personeli doktoralarını yurt dışında yapmış, kendi
alanlarında uzman eğitimcilerden meydana gelmektedir.

Atatürk Eğitim Fakültesi

Mezun öğrenciler özel ve resmî eğitim kurumlarında
biyoloji öğretmeni olarak çalışabilmekte ve gerekli şartları yerine getirenler; biyoloji eğitimi, botanik, eczacılık,
biyokimya, anatomi vb. alanlarda yurtiçi ve yurtdışında
lisansüstü eğitim yapabilmektedir.
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Biyoloji Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın [BÖABD] amacı, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve
evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler
yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, Lisans derecesi ile beş
yıl sonunda mezun olmaktadır.
BÖABD programına her yıl ortalama 40 öğrenci alın-

BÖABD’nin Erasmus programı dahilinde Almanya
Pädagogische Hochschule Weingarten Üniversitesi ile
lisans ve lisansüstü seviyede öğrenci değişim anlaşması vardır. Ayrıca NARST, IHPST ve FEAD gibi ulusal ve
uluslararası meslek kuruluşlarıyla da bağlantılı çalışmalar yapılmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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Biyoloji
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

14.03.2012 00:25:16

tajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Coğrafya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [CÖABD], Üniversitenin kuruluşundan bu yana eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Eğitim süresi 5 yıl olup
lisans diplomasıyla mezun olunmaktadır.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

CÖABD’den mezun öğrenciler, eğitim kurumlarında
coğrafya öğretmenliği; DİE, DPT, Turizm Çevre ve Orman Bakanlığı’nda planlama uzmanlığı; DSİ, Karayolları vb. Kuruluşlarda uzmanlık vb. alanlarda görev alabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim
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CÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri

Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avan-
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Coğrafya
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Olanaklar

Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Fen Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [FBÖABD],
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü bünyesinde 1998 yılında kurulmuş ve
aynı yıl öğrenci almaya başlamıştır. FBÖABD’nin
amacı; feni anlayan, fene karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okur-yazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir. FBÖABD lisans
derslerinde; alan dersleri (fizik, kimya, biyoloji), eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan
lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve

Eğitim ve Öğretim
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Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

FBÖABD mezunları, ilköğretim okullarında, dershane
ve etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında fen bilgisi
öğretmeni olarak görev yapmaktadır.

kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme”
esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir
önem verilmektedir.
FBÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi

Uygulama dersleri fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere
üç laboratuvarda yürütülmektedir. FBÖABD’nin ERASMUS programı kapsamında lisans ve lisansüstü öğrenci
değişim anlaşması vardır. Gerekli şartları yerine getiren
öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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Fen Bilgisi
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Eğitim ve Öğretim

FÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.
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Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

FÖABD mezunları ortaöğretim kurumlarında veya dershane, etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında fizik öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.
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Fizik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [FÖABD], ortaöğretim kurumlarının fizik öğretmeni ihtiyacını karşılamak
üzere kurulmuştur. Alan ve öğretmenlik formasyon
derslerinden oluşan 5 yıllık bir program uygulanmaktadır. FÖABD’de alan bilgilerini geliştiren, olgunlaştıran
zorunlu alan dersleri yanında, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine dönük seçmeli dersler de bulunmaktadır.
Teorik dersler, laboratuvarlardaki uygulamalarla desteklenmektedir.

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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Fizik
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Fransıca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Fransızca Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [FÖABD], 4
yıllık lisans programı boyunca öğrencilerine yabancı
dil bilgisinin yanında, yabancı dil öğretimi konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler edindirmeyi ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.
FÖABD’de gerekli koşulları sağlayan öğrencilere yönelik olarak yan dal ve çift ana dal programları uygulanmaktadır.

merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Öğrencilerimiz ERASMUS programı çerçevesinde lisans
ve lisansüstü düzeyde Fransa’nın çeşitli üniversitelerinde öğrenim görme hakkına sahiptir. Ayrıca fakülte
bünyesinde ilgili ana bilim dallarında çift ana dal programından da yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

FÖABD’den mezun öğrenciler; okul öncesi, ilköğretim
ve ortaöğretim kurumlarında Fransızca öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde, elçiliklerde, turizm sektöründeki firmalarda ve mütercim-tercümanlık
alanında çalışabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim

Ana bilim dalının lisans programı; alan bilgisi, genel
kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden
oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve
doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
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Fransızca
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

14.03.2012 00:25:18

Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Ana Bilim Dalı
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Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

Image: dan / FreeDigitalPhotos.net

Eğitim ve Öğretim

DKABABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür
ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik
ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora
programları da yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi

Mezun öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak, resmî ve özel okullarda görev yapmaktadırlar.
Birçok ana bilim dalında lisansüstü eğitim alma hakkına
sahip olan bölüm mezunları genellikle ilahiyat ana bilim
dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapmaktadırlar.

Image: Salvatore Vuono / FreeDigitalPhotos.net

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı [DKABABD], İlk ve ortaöğretim kademelerinde zorunlu dersler arasında bulunan Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi derslerini verecek uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi amacıyla bazı ilahiyat fakültelerinde,
1998-1999 öğretim yılında kurulmuştur. 2006-2007
öğretim yılında, ilköğretim okullarında görev yapacak
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerini yetiştirme işi,
eğitim fakültelerine verilmiş; bu bağlamda adı geçen
fakültelerin bazılarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Bölümü açılmıştır. Programın hedefi, dört yıllık
bir lisans eğitiminden sonra, alanının meslekî yeterliliklerine sahip öğretmenler yetiştirilmesidir.

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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İlköğretim
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Eğitimi Ana Bilim Dalı

14.03.2012 00:25:18

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
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Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

Image: Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net

Eğitim ve Öğretim

İÖ-MÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür
ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik
ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca ana bilim
dalı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi

İÖ-MÖABD mezunları, resmî ve özel ilköğretim okullarının ikinci kademesinde ve dershanelerde matematik öğretmeni olarak çalışmakta veya farklı özel sektör
gruplarında faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte
birçok mezun, akademik kariyerine, ilgi ve yönelimine
göre yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans ve doktora
eğitimi alarak devam etmektedir.

Image: Grant Cochrane / FreeDigitalPhotos.net

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [İÖMÖABD]; Türkiye’nin her yerinde mesleğini başarıyla
icra edebilecek, öğrenmeyi ve öğretmeyi iyi bilen ve
mesleğini severek yapan öğretmenler yetiştirerek eğitimin, toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmeyi
benimsemiştir. Bu amaç ve vizyonla lisans ve lisansüstü seviyelerde eğitim vermektedir. Ayrıca lisans
eğitiminde II. öğretim de yürütülmektedir.

merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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İlköğretim Matematik
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları
da yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi

Olanaklar

İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

İÖABD mezunları öğretmenlik mesleğinin yanı sıra, elçiliklerde ve turizm sektöründe çalışabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim

İÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
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yöntemleri gibi dersleri de içine alan mesleki dersler, programın ana hatlarını oluşturmaktadır. Seçmeli
dersler yoluyla öğretmen adaylarına ilgi alanlarındaki
kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme
olanağı sağlanmaktadır.

Atatürk Eğitim Fakültesi

İÖABD’nin Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve Polonya’daki çeşitli üniversiteler ile ERASMUS öğrenci değişim
anlaşması bulunmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren
öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Image: Mantas Ruzveltas / FreeDigitalPhotos.net

İngilizce Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın [İÖABD] temel amacı, öğretmen adaylarının İngilizcede yeterli
hakimiyeti kazanmalarına yardımcı olmak ve İngilizceyi yabancı dil olarak öğretebilmek için gerekli
donanımı sağlamaktır. İÖABD’de çift ana dal ve yan
dal programları uygulanmaktadır. Programa kayıt işlemlerinden sonra dersleri izlemeye yetecek İngilizce
bilgisine sahip olmayanlar, bir yıllık hazırlık sınıfına
tâbi tutulmaktadır. Öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesi için, dilbilim ve yabancı dil öğretim

Marmara Üniversitesi
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Eğitim ve öğretim teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi

Olanaklar

Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Çalışma Alanları

Programdan mezun öğrenciler, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında kimya öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca kimya, kimya eğitimi ve fen bilgisi eğitimi
alanlarında lisansüstü eğitim yapma imkanına sahip
olmaktadır.

Eğitim ve Öğretim

KÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
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üzerinde durulmakta ve eleştirel düşünme, akademik
okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik ders
ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, araştırmacılar istatistiksel yöntemler konusunda bilgi ve beceri kazanma ve fen eğitiminde cinsiyet eşitliği gibi özel konuları
araştırma imkanları bulabilmektedir.

Atatürk Eğitim Fakültesi

KÖABD öğrencilerine programımızda yürütülmekte olan
ulusal ve uluslararası araştırma projelerinde yer alma
ve araştırma becerilerini geliştirme imkanı sunulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik donatılmış
üç laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda alan
eğitimi dersleri kapsamında kimya öğretimine yönelik
deney uygulamaları, bilgisayar destekli kimya öğretimi
uygulamaları, öğretim modelleri ve materyal geliştirmeye yönelik etkinlikler yer almaktadır. Ana bilim dalında
ayrıca çoklu ortam uygulamaları yapılabilen bir sınıf bulunmaktadır.

Image: digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Kimya Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [KÖABD], Lisans
programında, güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen,
özgüvenli ve evrensel öğretmen yeterliliklerini taşıyan
öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ile beraber yürütülen
program çerçevesinde eğitim ve öğretim faaliyetleri,
donanımlı sınıf ve alana özgü laboratuvarlarda sürdürülmektedir. KÖABD lisansüstü programlarında, nicel ve nitel bilimsel araştırma tasarımı ve yöntemleri

Marmara Üniversitesi
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Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

MÖABD mezunları, resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir.
Ayrıca matematik, matematik eğitimi alanlarında lisansüstü eğitim yapma imkanına sahip olmaktadırlar.
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Matematik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [MÖABD]; güçlü alan bilgisine ve pedagojik formasyona sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, özgüvenli ve evrensel
öğretmen yeterliliklerini taşıyan öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler 5 yıllık bir program
sonunda Lisans derecesi ile mezun olmaktadır. Ayrıca MÖABD lisansüstü programları, öğrencilerin matematik alanı, matematik öğretimi ve eğitimi alanında
araştırmalar yapabilecek düzeyde bilgi ve becerilerini
geliştirmelerini sağlamak üzere düzenlenmiştir. Tezli

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin matematik alanı ve/veya matematik eğitimi programlarından mezun
olmaları, öğretmenlik deneyimine sahip olmaları ve
araştırma yapabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine
sahip olmaları gerekmektedir.

Eğitim ve Öğretim

MÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 5 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
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Eğitim ve Öğretim

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [MÖABD], ilk ve
orta dereceli kurumlara müzik öğretmeni yetiştirmeyi
hedefleyen 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Programa kabul edilecek öğrenciler müzik yeteneğini oluşturan özelliklerden hangilerine ne ölçüde sahip olduklarının saptandığı Özel Yetenek Sınavı ile seçilirler.
Program bireysel ve toplu çalma/söyleme etkinliklerini
içermektedir. Programda piyano zorunlu çalgı olup bunun yanında seçmeli bir çalgı da (keman, viyola, çello,
kontrbas, yan flüt, klarinet, gitar, bağlama) dersler ara-

sında yer almaktadır. Program çerçevesinde kuramsal bilgilerin yanı sıra, müziksel yaratıcı çalışmalara
ve denemelere de yer verilmektedir. Derslerin dışında
seminer, panel, konferans, uygulamalı gösteri, öğretim elemanları ve öğrenci konserleri, bölüm dışı konserler vb. yurt içi ve yurt dışı bazı etkinliklerle müzik
eğitimine de katkıda bulunulmaktadır.
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MÖABD programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim
ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı
olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü
bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da
yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Olanaklar

MÖABD öğrencilerinin uygulama yapabilmeleri için orff
ve ritm atölyesi, çok amaçlı salon, çalışma odaları, bilgisayar laboratuvarı CD ve nota arşivlerini içeren kütüphane ve ikisi kuyruklu olmak üzere 38 piyano bulunmaktadır. Ayrıca ERASMUS Programı kapsamında yurt
dışındaki çeşitli üniversitelerle işbirliği yapılmaktadır.

Çalışma Alanları

MÖABD mezunları resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarında müzik öğretmenliği yapabilmektedir.
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [OÖÖABD],
eğitim kurumlarına okul öncesi öğretmeni yetiştiren 4
yıllık bir lisans programıdır. Ana bilim dalında lisans
eğitimine ek olarak 1993 yılında yüksek lisans programı, 1996 yılında da doktora programı başlatılmıştır. Bu
programlar, Türkiye’deki okul öncesi eğitimi alanındaki
az sayıda lisansüstü programlardan biridir.

ğı sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

OÖÖABD mezunları, resmî ve özel ilköğretim okullarının birinci kademesinde, kamu ve özel bakım evleri,
etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında okul öncesi
öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Lisans programından sonra öğrencilerin bu alanda yüksek lisans ve
doktora yapma imkanları da bulunmaktadır.

Eğitim ve Öğretim

OÖÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayaca-
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Eğitim ve Öğretim

Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

RİÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları
da yürütülmektedir.

Resim-İş Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [RİÖABD]; estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal
gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı resim öğretmeni yetiştirmek amacıyla deneysel eğitim öğretim
temelli bir program uygulamaktadır. Temel ilkesi, sanat
eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde

RİÖABD bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için resim, özgün baskı, grafik, bilgisayar, fotoğraf, seramik, heykel, tekstil, endüstri ürünleri tasarımı,
desen, temel tasarım, perspektif ve yazı atölyeleri ile
seramik pişirme fırını, okuma salonu ve sanat kitapları
kitaplığı ile sergi salonları bulunmaktadır.

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Olanaklar

Çalışma Alanları

RİÖABD mezunları ilk ve ortaöğretim kurumlarında görsel sanatlar ve resim-iş öğretmenliği yapabilmektedir.

araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir. Öğrencinin
bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar; genel
kültür, eğitim formasyonu ve gezi, gözlemle desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı yetenekleri izlenerek II. sınıftan itibaren resim, grafik,
heykel, seramik, tekstil, özgün baskı, endüstri ürünleri
tasarımı, geleneksel Türk el sanatları, fotoğraf ana sanat atölyelerinden birinde kişisel gelişmelerine olanak
verilmeye çalışılmaktadır.
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Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Ana Bilim Dalı

Eğitim ve Öğretim
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Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

Image: Ambro / FreeDigitalPhotos.net

mükemmelliğe ulaşmak için öğretim ve araştırmalar
tasarlamaktadır. RPDABD, ayrıca öğrenci ve ailelerine akademik başarıyı artırmak ve psikolojik sağlığı
korumak için danışma hizmeti vermeye çalışmaktadır.
RPDABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Marmara Üniversitesi

RPDABD mezunları, resmî ve özel okulların yanı sıra,
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, özel danışmanlık
merkezlerinde, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde uzman olarak görev yapabilmektedir.
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Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı
[RPDABD], Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bütün bölümlerine eğitim bilimlerinin alt konularında ders vermek
ve aynı zamanda 4 yıllık lisans eğitimi sağlamak üzere kurulmuştur. Bu amaçla okul ortamlarına dünyanın
gelişmiş ülkelerinde yetiştirilen öğretmen standardına
uygun öğretmen ve rehber danışman yetiştirerek ilk,
orta ve yükseköğretimdeki öğrencilerin akademik başarısını ve psikolojik sağlığını geliştirmek ve eğitimde

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [SÖABD], ilköğretim
I. kademeye sınıf öğretmeni yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteren bir lisans programıdır. 2009-2010 öğretim yılından itibaren II. öğretim programına da öğrenci
almaktadır.

Eğitim ve Öğretim

SÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik

ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora
programları da yürütülmektedir. Gerekli şartları yerine
getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Olanaklar

Sınıf öğretmenliği programında başarılı olan öğrenciler, istek ve kontenjan doğrultusunda Okul Öncesi
Eğitimi Öğretmenliği ve Zihin Engelliler Eğitimi Ana Bilim dallarında çift ana dal yapabilmektedirler. SÖABD,
lisansüstü eğitim kapsamında 1991 yılından bu yana
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yüksek lisans programına ve 2000 yılından bu yana
doktora programına öğrenci kabul etmektedir. Atatürk
Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden
biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı sosyal, kültürel,
eğitsel ve sportif olanakları kullanma bakımından büyük
avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin
bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

SÖABD mezunları, resmî ve özel ilköğretim kurumlarında sınıf öğretmeni olarak görev yapabilmektedir.
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Ana Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [SBÖABD],
Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü’ne bağlı
olarak 1998-1999 öğretim yılında faaliyete başlamıştır.
İlk mezunlarını 2001-2002 öğretim yılı sonunda vermiştir. Kuruluş amacı, ilköğretim okullarının ikinci kademesine (6-8) sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir.
1 Profesör, 4 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim
Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi’nden oluşan kadrosuyla eğitim vermektedir.

ropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

Mezun olan öğrenciler, devlet veya özel sektöre ait ilköğretim okullarının ikinci kademesinde, dershane ve
etüt merkezleri gibi eğitim kurumlarında sosyal bilgiler
öğretmeni olarak görev yapabilmektedir. Ayrıca söz konusu sosyal bilgiler derslerinden başka, sosyal bilgiler
öğretiminin kapsamına giren vatandaşlık ve demokrasi
eğitimi ile Türkiye Cumhuriyeti inkılâp tarihi ve Atatürkçülük gibi dersleri de verebilmektedir.

Eğitim ve Öğretim

SBÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik
ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora
programları da yürütülmektedir. Gerekli şartları yerine
getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli met-
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Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
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Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [TÖABD], ilk mezunlarını 1985’te vermiştir. TÖABD öğrencilerine bütün
ortaöğretim alan öğretmenliklerinde olduğu gibi 5 yıllık
bir lisans programı uygulanmaktadır. Bu programın 7
yarıyılı tarih ağırlıklı teorik derslerden son 3 yarıyılı ise
eğitim ağırlıklı ve uygulamaya dönük derslerden oluşmaktadır. TÖABD bünyesinde 1992 yılından itibaren
öğrenci almaya başlayan bir yüksek lisans programı
ve 2009 yılından itibaren faaliyet gösteren bir doktora
programı mevcuttur. Mezun öğrencilerimiz dilediklerinde lisansüstü programlarımız aracılığıyla akademik
kariyerlerine başlayabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim

TÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 5 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.
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Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

TÖABD mezunları resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında, dershanelerde tarih öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca araştırma merkezleri, gazete ve dergilerde de görev alabilmektedir.
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Olanaklar

Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
[TDEÖABD], 1982 yılından itibaren 4 yıllık lisans programı çerçevesinde öğretime başlamıştır. 1998 yılında
YÖK tarafından yeniden yapılandırılan eğitim fakültelerinde bu bölümün öğretim süreleri 4 yıldan 5 yıla
çıkarılmıştır. TDEÖABD’de 10 yarıyıl devam eden öğretim faaliyetleri kapsamında, 7 yarıyıl alan ağırlıklı, 3
yarıyıl da eğitim ağırlıklı dersler verilmektedir. Öğrenciler bu eğitim sonunda 5 yıllık lisans diplomasına sahip

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

TDEÖABD mezunları resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde öğretmenlik yapabilmekte, ayrıca enstitü ve araştırma merkezlerinde uzmanlık ile yayınevi, gazete ve dergilerde editörlük yapabilmektedir.

olmaktadırlar. TDEÖABD’nin amacı ortaöğretim okullarına Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni yetiştirmektir.

Eğitim ve Öğretim

Ana bilim dalının lisans programı; alan bilgisi, genel
kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 5 yıl süreli olup dersler
teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ana Bilim
Dalı ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programlarını da yürütmektedir.
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [TÖABD], 1998
yılında açılmış olup ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Kadrosunda halen bir profesör, bir doçent, dört
yardımcı doçent, iki öğretim görevlisi ve bir araştırma
görevlisi bulunmaktadır. Öğrenci sayısı 300’ün üzerindedir. Atatürk Eğitim Fakültesi’nin bütün bölümlerinde
ortak ders olarak verilen yazılı anlatım ve sözlü anlatım dersleri TÖABD tarafından yürütülmektedir. Bölüm öğrencileri tarafından kurulmuş olan kulüpler ve
çıkarılmakta olan dergilerle çeşitli kültürel ve bilimsel
faaliyetler gerçekleştirilerek öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

TÖABD mezunları, resmî ve özel ilköğretim okullarının
ikinci kademesinde, dershane ve etüt merkezleri gibi
eğitim kurumlarında Türkçe öğretmenliği; enstitü ve
araştırma merkezlerinde uzmanlık, yayınevi, gazete ve
dergilerde editörlük yapabilmektedirler.

Eğitim ve Öğretim

TÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
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Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Ana Bilim Dalı

Zihin Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı [ZEÖABD],
2005-2006 eğitim-öğretim yılında ilk mezunlarını vermiştir. Programda halen 1 Profesör,1 Yardımcı doçent
ve 5 öğretim görevlisi bulunmaktadır. ZEÖABD, 20102011 eğitim-öğretim yılından itibaren II. öğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmeye başlamıştır.

merkezî konumdaki Göztepe yerleşkesinde bulunmaktadır. Bu yönüyle öğrencilerimiz, Türkiye’nin başka
üniversitelerinde öğrenim görenlerin ulaşamayacağı
sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif olanakları kullanma
bakımından büyük avantaj elde etmektedir. Bu avantajlar öğrencilerimizin bilişsel gelişimi yanında, duyuşsal
ve psiko-motor gelişimlerini de hızlandırmaktadır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi

Çalışma Alanları

ZEÖABD mezunları; ilköğretim okulları, Rehberlik
Araştırma Merkezleri kamu kurum ve kuruluşlarında
öğretmenlik; rehabilitasyon merkezleri ile danışmanlık
merkezleri gibi özel sektöre ait birimlerde uzman ve öğretmen olarak çalışabilmektedir.

Eğitim ve Öğretim

ZEÖABD lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve
pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır.
Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri
Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir.

Olanaklar

Atatürk Eğitim Fakültesi, dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un Anadolu yakasında
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