BUCA EĞİTİM
FAKÜLTESİ
TARİHÇEMİZ
Buca
Eğitim Fakültesi; 1959
tarihinde İzmir (Kız) Eğitim
Enstitüsü adıyla öğretime başlamıştır. 1978 - 1979 eğitim - öğretim
yılından itibaren yeni bir yapılanmayla
öğretim sürelerinin dört yıla çıkarılması ile
birlikte, İzmir (Kız) Eğitim Enstitüsü’nün adı İzmir
(Buca) Yüksek Öğretmen Okulu şeklinde değiştirilerek liselere de öğretmen yetiştiren bir eğitim kurumuna
dönüştürülmüştür.
1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı bir fakülte haline
gelmiştir. 1982’de Eğitim Fakültesi adını almasından sonra, kendisine
bağlı olarak eğitim veren Demirci Eğitim Yüksek Okulu’nun, 1992 yılında
yeni kurulan Celal Bayar Üniversitesi’ne; Denizli Eğitim Yüksek Okulu’nun da
aynı yıl kurulan Pamukkale Üniversitesi’ne bağlanması ile bu kurumlar Buca Eğitim Fakültesi’nden ayrılmıştır.
AMACIMIZ
Fakültede öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim ortamlarını (derslik, laboratuvar, atölye ve öğretim elemanları
çalışma ofisleri) iyileştirerek öğretmen eğitimi alanında yürüttüğü eğitim ve araştırma projeleri, sanatsal ve kültürel
etkinlikleriyle uluslararası standartları yakalamış, yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı,
etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm
sürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanların geleceğini biçimlendirecek olan
eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
		
Ayrıca fakülte, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda
bulunan birer toplum mühendisi olacak öğretmenleri yetiştirmeyi de amaç edinmiştir. Akademik bölümlerimizin
tümü, çağdaş ölçme - değerlendirme yaklaşımlarından haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim
faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında
yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
ÖNE ÇIKAN TEKNİK OLANAKLAR: 4 Kimya, 4 Fizik, 4 Biyoloji Laboratuvarı, 2 Çok Amaçlı Salon, Konferans Salonu,
Bilgisayar Laboratuvarları
ÖNE ÇIKAN EĞİTİM PROGRAMLARI: Erasmus +, Farabi ve Mevlana Değişim Programları

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans
programıyla; nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü’nde, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı
olarak 1 yıl İngilizce hazırlık okunmaktadır. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme
sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı
özel öğretim kurumlarında öğretmen, uzman veya eğitim teknoloğu olarak çalışabileceği gibi devletin
farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde öğretim teknolojileri ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, 4 yıl süren lisans eğitimiyle, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem
de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride psikolojik danışman yetiştirmeyi
amaçlamaktadır			
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı’nda, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. İsteğe bağlı olarak
1 yıl İngilizce hazırlık okunmaktadır. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi
uygulanır.
Kariyer Alanları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okullarda Okul psikolojik danışmanı (Rehber Öğretmen), özel psikolojik danışma ve psikoterapi merkezlerinde
Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadırlar. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve belediyeler psikolojik danışmanların kamuda istihdam edildiği
diğer kurumlar arasında yer almaktadır. Rehberlik ve Psikolojik Danışman lisans mezunları şirketlerin İnsan
Kaynakları biriminde ve üniversiteler bünyesinde bulunan Kariyer Merkezlerinde de çalışabilmektedir.

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim
yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmen veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler.

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

FİZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli öğretmen
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Fizik Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında ya
da özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk
yapabilirler.

KİMYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim
yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Kariyer Alanları
Kimya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmen veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Matematik Öğretmenliği Programı
Matematik Öğretmenliği Programı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans eğitimiyle nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Matematik Öğretmenliği Programı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Matematik Öğretmenliği Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı (lise düzeyi) ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında yada özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans eğitimiyle
nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile
eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Matematik Öğretmenliği Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı (İlköğretim düzeyi) ve ona bağlı özel
öğretim kurumlarında yada özel etüt merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler.

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans eğitimiyle; nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı’nda, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Özel Eğitim Öğretmenliği Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen rehberlik ve araştırma merkezlerinde özel eğitim biriminde değerlendirme ekibinde
görevli olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler.

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmenlik yapabilmektedirler.

SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla, nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır .
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim
yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmenlik yapabilirler.

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı’nda , Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim
yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmen Maden Tetkik ve Arama, Devlet Su İşleri, Meteoroloji Genel Müdürlükleri gibi kurumlarda
ve yerel yönetimlerde uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da
memurluk yapabilirler.

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim
öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmenlik ya da diğer kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi farklı kamu
kurumlarında da memurluk yapabilirler.

TARİH EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla, nitelikli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır .
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır.
Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Tarih Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmen, arşiv, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi farklı
kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla;
nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile
eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Kariyer Alanları
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim
kurumlarında öğretmen arşiv, müze, kütüphane, TRT, radyolar gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı
olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler.

TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı’nda Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim
yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmen arşiv, müze, kütüphane, TRT, radyolar gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak
çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca son yıllarda “Yabancılara
Türkçe Öğretimi” alanında büyük bir istihdam alanı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda mezunlarımız yurt içi
ve yurt dışında da öğretmenlik yapabilirler.

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla, nitelikli
öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Almanca dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl Almanca dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim
kurumlarında öğretmen arşiv, müze, kütüphane gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak
çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla nitelikli
öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda Fransızca dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl Fransızca dilinde hazırlık
programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmenlik üniversitelerde de okutmanlık yapabilirler.

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla nitelikli
öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda İngilizce dilinde eğitim verilmektedir. 1 yıl İngilizce dilinde hazırlık programı zorunludur. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Kariyer Alanları
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim
kurumlarında öğretmenlik üniversitelerde de okutmanlık yapabilirler.

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık lisans programıyla; nitelikli
öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nde, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim
öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.
Resim Öğretmenliği İçin Yetenek Sınavı
Buca Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi içinde ön kayıt işlemlerini
tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, fakültenin önerisi dikkate alınarak Dokuz
Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen TYT (Temel yeterlilik testi) taban
puanına veya daha yüksek bir puana sahip olmaları gerekir.
Giriş sınavları, eleme ve seçme olarak iki aşamada yapılır.
Eleme Sınavının Yapılması
A-Eleme sınavında adayın; 50x70 cm resim kağıdına, oluşturması istenen desen çalışmasında, görme becerisi,
algılama düzeyi ve oran, hareket, kompozisyon, anatomi ve form bilgisi, doğru çizebilme yeteneği, çizgisel ifade
gücü ölçülecektir. Eleme sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
B-Bir adayın eleme başarı notu, Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme komisyonu üyelerinin (100 tam puan
üzerinden) oy çokluğu ile belirlenir.
C-Eleme sınavında 50 ve 50’nin üzerinde puan alan adaylar seçme sınavına girmeye hak kazanırlar.
Seçme Sınavının Yapılması
D-Seçme sınavında adayların; kompozisyon bilgisi ve yaratıcılığını ön plana çıkartmak amacıyla
imgesel çalışma yaptırılır. Seçme sınavının uygulama sorusunun ve uygulamasının nasıl olacağı;
kağıt boyutu, biçimlendirme tekniği, renkli veya renksiz olması, Anabilim Dalı Kurulu’nca ve
Dekan onayı ile oluşturulan, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.
Adaylar, imgesel çalışmada, kompozisyon unsurları, çizgisel ifade, yaratıcılık ve
anlatım zenginliği ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
Bir adayın Seçme sınavı başarı notu Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme
Komisyonu üyelerinin (100 tam puan üzerinden) oy çokluğu ile
belirlenir. Eleme Sınavı Sonucu ilanında, Seçme Sınavına girmeye hak
kazananlara, Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından
belirlenen, Seçme Sınavında kullanılacak malzemelerin listesi ve diğer
bilgiler Anabilim Dalı Başkanlığı’nca duyurulur.

Kariyer Alanları
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okul ve kurslarda öğretmen olarak; sanat galerisi, müze, kütüphane gibi kurumlarda da uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi farklı kamu kurumlarında da memurluk yapabilirler. Özel ya da kamuya bağlı grafik tasarım ve
reklam ajansları ile baskı üzerine çalışan matbaa ve fabrikalarda; gazete, dergi, yayın ya da yapım şirketi
ve televizyon gibi medya kuruluşlarında tasarımcı ya da operatör olarak çalışabilirler.

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
Müzik Öğretmenliği Bölümü, çağdaş yaklaşımları temel alarak yürüttüğü 4 yıllık
lisans programıyla; müzik konusunda bilgi ve beceriye sahip, müzik öğretim
yöntem ve yaklaşımlarını bilen ve kullanabilen, ulusal ve uluslararası müzik
kültürü hakkında bilgi sahibi olan, sosyal, profesyonel ve etik değerlere
bağlı nitelikli müzik öğretmeni yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde, Türkçe dilinde eğitim verilmektedir. Ders geçme sistemi ile eğitim öğretim yapılır. Bağıl not
değerlendirme sistemi uygulanır.
Müzik Öğretmenliği İçin Yetenek Sınavı
Buca Eğitim Fakültesi özel yetenek sınavlarına katılabilmek için, bir adayın süresi
içinde ön kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekir. Adayların ön kayıt yaptırabilmeleri için, fakülte önerisi dikkate alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu tarafından o
öğretim yılı için belirlenerek ilan edilen TYT (Temel yeterlilik testi) taban puanına veya daha
yüksek bir puana sahip olmaları gerekmektedir.
Eleme Sınavının Yapılması
A- Eleme sınavında ölçme ve değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Buna göre:
1- Geniş aralıklı 6 (altı) ayrı sesin “na” hecesi ile tekrarı (6 puan)
2- Verilen 5 (beş) ayrı armonik iki sesin “na” hecesi ile tekrarı ve hangi aralık olduğunun söylenmesi (15 puan)
3- Çalınan 5 (beş) tane 3 sesli akorun “na” hecesi ile verilmesi (15 puan)
4- Verilen bir ezginin “na” hecesi ile tekrarı (20 puan)
5- 8 (sekiz) ölçülük tonal bir solfej parçasının deşifre olarak okunması (24 puan)
6- Şarkı, türkü ya da marş söyleyerek sesini kullanabilme becerisini göstermesi (20 puan)
Eleme sınavının bitiminde komisyon üyelerince adaya verilen puanların toplamının üye sayısına bölünmesi ile
adayın başarı puanı bulunur. 100 (yüz) tam puan üzerinden 50 (elli) ve üzeri puan alan adaylardan kontenjanın 2
(iki) katı sayıda aday, seçme sınavına alınmak üzere puan sıralamasına göre belirlenir. Puanların eşit olması durumunda TYT puanı dikkate alınır.
Seçme sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca ilan edilir.

Seçme Sınavının Yapılması
B- Seçme sınavı yazılı ve uygulamalı olarak yapılır:
1- Dikte: Modal ya da tonal dizelerde; ikilik, dörtlük, sekizlik ve onaltılık nota değerlerinden oluşan 8 (sekiz) ölçü		
lük bir dikte parçası çalınır ve adaylardan yazması istenir. Dikte sınavı, aynı gün sınava alınacak adaylara uygulanır.
2- Modal ya da tonal ezgi tekrarlama
3- Dört tane dört sesli akor duyma
4- Ses Yeteneği: Adayın ses niteliğini, ses sınırını, sesinin işlenebilirliğini ayrıca tonal duygusunu belirlemek için 		
şarkı, türkü ya da marş söylemesi istenir.
5- Ritim Tekrarlama: 2/4’ lük ölçüde vurulan dört ölçülük ritim örneğinin el çırparak tekrarlanması istenir.
6- Çalgılardaki Becerisi: Adayın piyano dışındaki bireysel çalgısı ve piyanodaki teknik düzeyini belirlemek için birer
eser çalması istenir.
C- Seçme sınavında ölçme ve değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Buna göre;

Dikte
Dört tane dört sesli akor duyma
“Na” hecesi ile Modal ya da Tonal bir ezgi tekrarlama
Ritim Tekrarlama
Ses Yeteneği:
Ses kalitesi
Tonal duygu
Çalgı Becerileri:
Bireysel çalgı
İkinci çalgı
Toplam

16
puan
16		puan
12
puan
12
puan
12
10

puan
puan

15
7
100

puan
puan
puan

Kariyer Alanları
Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel öğretim kurumlarında
öğretmenlik yapabilmektedirler.
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