
PROGRAM HAKKINDA
Matematik doğadaki örüntüleri araştıran ve formüle eden 
bir bilim dalıdır. Fizik, kimya, biyoloji, bilişim, sosyal bilimler 
gibi oldukça geniş uygulama alanları mevcut olmakla 
birlikte günümüzde matematiğin, kriptoloji (şifreleme ve 
kodlama), siber güvenlik, haberleşme güvenliği, yatırım 
planlaması, borsa, risk analizi, DNA dizilimlerinin görüntü-
lenmesi (biyomatematik), kozmoloji (uzay bilimi) ve daha 
birçok farklı alanda uygulamaları bulmaktadır. Bölümümüz, 
temel matematik bilgisine ve bağımsız düşünme yeteneği-
ne sahip, problemleri tahmin edebilen, karşılaştığı problem-
leri farklı bakış açılarından ele alıp potansiyel çözümler 
üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, bilgisayar 
programlama ve veri bilimi vb. alanlarında da bilgi sahibi 
mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

2011 yılında kurulan İMÜ Matematik Bölümü Türkçe eğitim 
vermekte olup, 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk lisans 
öğrencilerini almıştır.

Vizyonumuz

Uluslararası ölçekte yarışabilir düzeyde öğretim üyesi 
kadrosu ile temel matematik derslerinde yetkin bir eğitimin 
yanı sıra değişen dünyaya ayak uydurabilecek, matemati-
ğin farklı uygulama alanlarında yetkinliğe sahip matematik-
çiler yetiştirmek ve bunun için gerekli eğitim-öğretim 
sistemini sağlamak, özgün yayınlar ve AR-GE çalışmaları 
yapabilen bir bölüm olmaktır. 

Misyonumuz

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik bölümü, tekno-
loji destekli eğitim sistemi ve ders çeşitliliği ile ülke ihtiyacına 
yönelik alanlarda akademik çalışmalar/projeler yapmayı ve 
matematiksel düşünceye sahip, matematik uygulamaları 
alanlarında kendine bir yön çizecek düzeyde bilgi sahibi, 
hayat boyu öğrenmeyi amaçlamış, disiplinler arası çalışma-
lara yatkın, iş birliğine, gelişim ve yeniliklere açık, uluslarara-
sı düzeyde araştırma yapabilen, etik değerlere sahip, toplu-
ma hizmeti esas alan mezunlar yetiştirmeyi misyon 
edinmiştir. 

• Bölümümüz, tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak, 
öğrencilerine, matematik, doğa bilimleri, sosyal bilimler ve 
mühendisliğin ilgili alanlarında yüksek lisans çalışmasına 
hazırlayacak şekilde tasarlanmıştır.

• Bölümümüz öğretim üyeleri, saf matematik ve uygulamalı 
matematikteki çalışmalarıyla seçkin bir konuma gelmiş, 
genç ve dinamik bilim insanlarından oluşmaktadır.

• Öğrencilerimiz, matematik dışında, ilgi alanları doğrultu-
sunda diğer lisans programlarından seçmeli dersler alarak, 
farklı alanlarda da kendilerini geliştirebilme imkânına sahip 
olabilmektedir.

• İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik bölümü 
öğrencisi Türkiye’nin sosyal-kültürel olanakları en fazla ve 
en sanayileşmiş şehri olan İstanbul’da okumanın sayısız 
avantajlarına sahip olacaktır. Bu sayede yer almak istediği 
sektörde en ileri gelen kuruluşlarla doğrudan temasa 
geçebilmesi mümkün olacaktır. 
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ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

KARİYER İMKANLARI

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik bölümü mezun-
ları, öncelikle matematik alanında lisansüstü eğitim alarak 
üniversitelerde ve araştırma kuruluşlarında matematiksel 
araştırma yapma şansına sahiptir. Ayrıca, sigortacılık, 
banka ve finans sektöründe, devlet kurumlarında ve 
muhtelif kurumların AR-GE birimlerinde görev yapabilirler. 
Lisans eğitimi boyunca aldığı matematik dersleri ve edindiği 
yazılım bilgisiyle, teknoloji üreten kurumlarda yazılımcı 
olarak çalışabilirler. 

Çoğu banka, sigorta ve diğer özel kuruluşlarda risk analisti 
ve yatırım planlamacısı olarak çalışabilirler. Bütün bu 
olanakların yanında öğrencilerimiz, gerekli formasyon 
programını başarıyla tamamlayarak matematik öğretmeni 
olma imkanına da sahiptirler.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Matematik bölümü öğrenci-
si, Uluslararası Öğrenci Değişim Programları ile Avrupa’daki 
diğer matematik bölümlerini tanıma, yabancı dil yeteneğini 
geliştirme, bunun yanında gittiği ülke ile ilgili kültürel birikime 
sahip olma ve sosyal becerilerini artırma fırsatına da sahiptir.

ERASMUS ANLAŞMALARIMIZ

• Universitatea Technica De Constructii Bucuresti-Romanya
• Technical University of Gabrovo-Bulgaristan
• University of Patras-Yunanistan
• Humboldt Universitat zu Berlin-Almanya

• Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ 
(Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi)

• Doç. Dr. Ali DİNLER
(Uygulamalı Matematik)

• Dr. Öğr. Üyesi Betül HİÇDURMAZ
(Uygulamalı Matematik)

• Dr. Öğr. Üyesi Rüya YEĞİN ŞEN
(Geometri)

• Öğr. Gör. Dr. Uğur Yiğit
(Topoloji)

• Arş. Gör. Dr. Sefa Anıl SEZER
(Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi)

• Arş. Gör. Nursena GÜNHAN
(Uygulamalı Matematik)
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