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SES
  
Kulağın duyabildiği titreşimler 

Kulağımızı uyaran ve bu yolla beynimizde duyumlara yol açan etkiler

Ötümlü bir cismin hava boşluğundaki titreşimlerinin verimi, olayı ve 
bu neticenin işitme organlarımız üzerindeki etkisi

Maddelerin hızlı titreşimlerinin, katı, sıvı, gaz gibi somut ortamlarda 
yayılarak, işitim organlarında uyarılması



İnsan Sesi

•İnsanda,ses tellerinin 
•bir sinirsel uyarı hareketiyle titreşmesine bağlı 
olarak 

•(larynx-larinks) gırtlak tarafından üretilen seslerdir. 



Sesi Oluşturan Ögeler 

Titreşen cisim    

Titreşen 
cismin yaydığı 

dalgaların 
iletildiği 
ortam

Titreşimleri 
iletebilen 
kulak ile 

algılayabilen 
beyin



İnsan Sesini Oluşturan Ögeler



İnsanda Ses Sistemi

Solunum 
Sistemi

Ses 
Sistemi

Artikülâtö
r Organlar

İşitme 
Sistemi



Ses Eğitimi

Verilecek olan; 

•Müzik Eğitimi Türü,
•Müzik Eğitimi Düzeyi,
•Ses Eğitimi Türü ve
•Seslendirilecek Eserin Türüne bağlı olarak farklılık 
gösterir 



◦ MÜZİK EĞİTİMİ TÜRLERİNE UYGUN
⚫ 1.Genel Müzik Eğitimi
⚫ 2. Amatör Müzik Eğitimi
⚫ 3. Mesleki Müzik Eğitimi

MÜZİK EĞİTİMİ DÜZEYLERİNE UYGUN
⚫ 1.Okul öncesi
⚫ 2.İlköğretim
⚫ 3.Ortaöğretim
⚫ 4.Yükseköğretim

◦ SES EĞİTİMİ TÜRLERİNE UYGUN
⚫ 1.Şarkı söyleme
⚫ 2.Şan
⚫ 3.Koro
⚫ 4.Konuşma 

       SESLENDİRİLECEK OLAN ESERİN TÜR VE STİLİNE UYGUN
⚫ Folklorik müzikler
⚫ Sanat müzikleri
⚫ Klasik müzik
⚫ Dini müzikler
⚫ Caz, popv.b.
⚫ Çeşitli konuşma alanları(edebi, hitabi, günlük v.b.)



Ses Eğitimi Tanımı ve Niteliği
Bireylere sesini konuşurken ve şarkı söylerken, anatomik ve 
fizyolojik yapı özelliklerine uygun olarak kullanabilmesi için 
gereken davranışların kazandırıldığı, önceden saptanmış ilke 
ve yöntemlerle, planlanan hedeflere yönelik olarak 
uygulanan, planlı -programlı bir etkileşim sürecidir. 
Bireylere konuşma ve/veya şarkı söylemede seslerini doğru, 
etkili ve güzel kullanabilmeleri için gereken davranışların 
kazandırıldığı, içinde konuşma, şarkı söyleme ve şan eğitimi 
gibi alt ses eğitimi basamaklarını barındıran, disiplinler arası 
bir özel alan eğitimidir. 
Tanımda kullanılan “doğru”; anatomik ve fizyolojik yapıya, dil 
ve müzik özelliklerine, gerçeğe ve kurallara uygunluğu, 
“güzel”; söyleme biçimindeki uyum ve ölçülebilir 
davranışlardaki dengeyi, “etkili”; kavramı ise, başkaları 
üzerinde bıraktığı duygusal izi nitelendirmektedir 



Ses Eğitiminin Ögeleri 

•Solunum 

•Fonasyon 

•Rezonans 
• Artikülâsyon 



Solunum
⚫ Soluk alma ve soluk verme işleminin ikisi birlikte 

solunum olarak adlandırılmaktadır. Solunum 
organlarının insan vücudu için temel görevi, 
organ ve yapıların oksijen ihtiyacını karşılamaktır. 

⚫ Ayrıca, ses üretiminde gerçek bir motor görevi 
yaparlar. Sesin oluşumu sırasında, larinkste 
bulunan ses tellerinin titreşimi için gereken 
enerjinin sağlanması, bir başka deyişle, ses 
oluşumu için gereken hava basıncının 
düzenlenmesi, solunum organlarıyla 
gerçekleştirilir. 



Solunum destek ve kontrolü 
⚫ Ses eğitiminde sesin bilinçli, denetimli ve kontrollü üretimi, 

solunum destek ve kontrolü ile sağlanır. 

⚫ Şarkıda solunum, şarkıcının ağız, yutak ve gırtlağına gönderdiği iç 
dirençleri yenme zorunluluğuna göre düzenlenir. 

⚫ Solunum desteği; soluk alma kaslarının, solunum havası 
bulunan bölgelerdeki çöküşe karşı koymak amacı ile direnç 
göstermesidir. Solunum desteğinde en çok karın ve yan göğüs 
kasları rol oynamaktadır. 

⚫ Solunum kontrolü ise; ses üretme sırasındaki solunum 
denetiminin kontrol altında gerçekleştirilmesidir. 



Solunum yöntemlerine ilişkin 
kavramlar 

⚫ Duruş
⚫ Atak
⚫ Sesin tutulması 
⚫ Ses kalitesi ve kontrolü
⚫ Rejistr



Duruş

   Doğru solunuma bağlı ses üretimi ve 
kullanımı için, oturma durumunda da ayakta 
durmada da en ideal duruş; omurganın dik 
olarak başı taşıdığı, omuz kemiklerinin rahat 
duruş içinde düz tutulduğu, göğüs kemiğinin 
de, “kendisinden emin” rahatlıktaki dik 
tutulduğu güvenli bir duruştur. Bu duruşta 
ayaklar en fazla omuz hizasında açık olarak 
durulur. 



Atak:

Fonasyona başlama anında soluk denetim ve kontrolü ile yapılan ilk 
hamle, ilk hareket.

Ses üretimi için yeterli soluğun alınmasından sonra (verilmeye 
başlamadan hemen önce) bir an tutulup- alıkonulup, (o kısa an 
içinde oluşturulacak ses perdesinin kulak aracılığıyla doğruluğu test 
edilerek) soluk verme ile fonasyonun aynı anda (duraksamadan, sesi 
itmeden “forse etmeden”) ve özenle gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. 

Yani, sesi net olarak çıkarmak amacıyla, gırtlak altı basıncı ayarlayarak 
hava geçişini önlemek ve (ses oluşum anını belirleyerek/hissederek) 
soluk verme anında larinksin küçük bir vuruşu ile soluğun geçmesine 
izin verip fonasyonu başlatmaktır. 

Atakla fonasyona başlandığında sesin“her zerresinin hesabını verecek 
kadar” bilinçli bir ses üretimi sağlanmış olur. 



Atağın oluşturulmasında 
farkındalık yaratılması



Sesin tutulması 

⚫ Solunum, fonasyon, rezonans ve artikülâsyonun 
doğru ve birbirleriyle uyumlu olarak 
gerçekleştirilmesinin, sesin kullanıldığı tüm 
süreçte (konuşmada tüm cümle süresince ve tüm 
metin kapsamında, şarkı söylemede ise tüm 
müzik cümlesi süresince ve eserin tümü 
kapsamında) devam ettirilmesidir. 

⚫ Yani, sesin doğru üretim ve kullanımının belli bir 
uyum içinde ve bilinçle sürdürülebilmesidir.



Ses kalitesi ve kontrolü

⚫ Sesin kalitesi; sesin temiz (hışırtısız, pürüzsüz, gürültüsüz), parlak, 
dolgun, zengin tınılı, kendi içinde bütünlüğü/devamlılığı olan    (tüm ses 
bölgelerinin bütünlük içinde kullanıldığı, kırılmayan, kopmayan) ve 
homojen bir yapıdaki (soluğun her zerresinin aynı kalitede sese 
dönüştüğü) sestir. 

⚫ Kaliteyi etkileyen bu niteliklerin bir kısmı, anatomik yapı özelliklerine bağlı 
olarak doğuştan var olabileceği gibi, ses eğitimi yoluyla kazandırılan doğru 
davranışlarla da geliştirilebilir. 

⚫ Bireyin doğuştan getirdiği sesin kalitesi; ses sisteminin sağlıklı ve kaliteli 
bir yapıda olması ve bunların uyum içinde çalışmasına bağlıdır. 

⚫ Ses kalitesinin kontrolü ise; bireyin her zaman ve her durumda 
ürettiği sesin denetimli, kontrollü ve kaliteli bir şekilde üretilmesi 
demektir. 



Rejistr

⚫ Sesin yükseklik yönünden birbirinden değişik kesimleri, ses perdesi,

⚫ Gereğince homojen, aynı ilkelerle üretilmiş sesler demeti,

⚫ Birbirinden sonra gelen homojen, pestlerden tizlere doğru çıkıcı 
tonların, aynı mekanik prensiplerle üretilmiş olması. Onu farklı kılan 
yine bir dizi şeklinde olan farklı mekanik prensipte üretilmiş ses 
dizisidir.  

⚫ Rejistrler, akustik bir durum oldukları gibi, aynı zamanda fizyolojik 
yapı ile de ilgilidirler. Larinks göğüs rejistrinde aşağı inmiştir, orta 
tonlarda normal pozisyonunda durur, kafa rejistrinde ise yukarı 
doğru çıkmış ve ses telleri gerilmiştir. 



Erkek ve kadın seslerinde 
rejistrler

Erkek sesleri:

Göğüs

Falset

Kadın sesleri:

Göğüs

Orta

Kafa



Çocukluk ve mutasyon döneminin 
ses özellikleri ve rejistr geçişleri

Çocuk sesi; 
1. Mutasyon öncesi, 
2. Mutasyon ve 
3. Mutasyon sonrası olmak üzere 3 dönemde gelişmektedir. 

Yeni doğanda 440 Hz temel frekansta bağırma sesi vardır. Aslında çığlık beş 
oktav içinde ” lâ “ dan ” fa 4 “ e kadar oluşmaktadır. Ses kapasitesi iki-üç 
yarım tondur. Ses tınısı ise; larinksin yukarıda oluşu, rezonatör 
bölgelerinin küçüklüğü, yüksek fonasyon basıncı ve ses tellerinin kısa 
evreli açıklığı nedeni ile “ a “ veya “ açık e “ ünlüsüne benzer. 

Ses, sağlıklı çocuklarda normal gelişime bağlı olarak değişiklikler gösterir. Bir- 
iki yaşına kadar beş yarım ton olan ses, 12 yaşında 14-19 yarım ton 
kapasitesine çıkar. Altı yaşına kadar ses daha çok alt sınırda gelişme 
gösterir. Gittikçe yukarıya doğru gelişir ve bülûğ çağında önce yukarıya 
doğru gelişme olurken, sonra ses erkek çocuklarda bir oktav, kız 
çocuklarda ise 1/3 oranında kalınlaşır böylece, sesin alt ve üst sınırları 
genişler. 



⚫ Bülûğ çağı sırasında hormonal gelişime bağlı olarak 
larinkste de gelişme olur. 

⚫ Erkek çocukların larinks gelişimi ön-arka doğrultusunda, 
kız çocuklarınki ise yukarı doğrudur. 

⚫ Ses tellerinin elâstikiyetinin artması ve uzayıp 
genişlemesi sonucunda ses, üst tonlara çıkabildiği gibi 
alt tonlara da rahatlıkla inebilir. 

⚫ Göğüs ve falset ses arasında gidip gelme ve ton 
tutma güçlüğü, seste kırılma, hava kaybı ve 
tremolo, bu dönem karşılaşılan başlıca olumsuz ses 
özelliklerindendir. 



Çocuklarda rejistr geçişleri
⚫ Çocuk sesleri doğru kullandırıldığında tek bir rejistr olarak 

eğitilebilirler. 

⚫ Yanlış kullanma alışkanlığı olmayan çocukların sesleri de 9-12 yaşına 
kadar hemen hemen tek bir rejistr gibi duyulur. 

⚫ Fizyolojik gelişimi tamamlanmadığı için, ses oluşurken larinksin durumuna 
bağlı olarak bariz bir tını farkı yoktur. Dolayısı ile rejistr geçişleri diye bir 
sorun yaşamazlar. 

⚫ Belirgin rejistr bölgeleri olmaması, bazı durumlarda müzik eğitimcileri ve 
ses eğitimcilerini yanılgıya düşürebilmektedir. 



Çocuklarda rejistr geçişleri

⚫ Çocukların sesinde var olan esneklikten kaynaklanan “ses bütünlüğü” 
ve “sesin istenildiği şekilde yönlendirilebilme kolaylıkları”, 
eğitimciyi daha gür, daha tiz ses elde etmeye yöneltir. O zaman çocuk 
larinksi zorlar ve bağırarak ses üretir.

⚫ Böylece esnek ve yumuşak olan, her tonda rahatlıkla doğru üretilebilen 
ses, yerini belli rejistr bölgelerinin tınıları ile ayrılmış, kopuk, kısık, sert ve 
hışırtılı sese bırakır. Bu durumda çocuğun sesinde tını farklılıkları duyulur. 

⚫ Yani, yanlış ses kullanma alışkanlığına bağlı olarak,  “hiperfonksiyonel 
disfoni” ve “juvenil hiperfonksiyonel disfoni” gibi fonksiyonel ses 
bozuklukları olarak adlandırılan bazı ses bozukluklarının oluşmasına zemin 
hazırlanmış olur. 



Bu bağlamda unutulmaması gereken önemli bir nokta; çocuklara 
seslerini kullandırırken yapılan yüksek volümlü ses üretme 
çalışmalarının bağırmaya yol açacağı, bunun da henüz 
gelişimini tamamlamamış olan larinksi zorlayacağı, ses 
tellerinin esnekliğini kaybetmesine yol açacağıdır. 

Dolayısı ile çocukları, yüksek sesle şarkı söyletmek ve 
konuşturmaktan sakınmalıdır. 

Çocukların sesi ile ilgilenen her eğitimci, öncelikle yumuşak ve 
doğru ses üretmelerine çalışmalı ve böyle yönlendirmelidir. 



Alıştırma 1.
Kafa rejistrini kullanmaya ilişkin alıştırma

 
 : Kafa sesiyle.

Yetişkin seslerinde rejistr geçişleri



Alıştırma 2. 
Kafa rejistrinden göğüs rejistrine geçişe ilişkin alıştırma

:Kafa sesiyle                 : Göğüs sesiyle
 



Fonasyon
⚫ Fonasyon, eğitilmesi amaçlanan sesin, öncelikle 

doğru oluşturulma aşamasını teşkil ettiği için çok 
önemlidir. 

⚫ Fonasyonun gerçekleştiği larinksin kendi iç dinamiğine 
ve doğal hareket biçimine uygun olan hareketler, ses 
eğitimi sürecinde kazandırılması gereken önemli 
davranışlardandır. 

⚫ Fonasyon sırasında ses tellerinin zorlanmaması ve 
titreşimin sert hareketlerle yaptırılmamasına özen 
gösterilir. 



Fonasyon tür ve yöntemleri

•Havalı fonasyon 

•Sert fonasyon 

•Yumuşak fonasyon 

•Sıkıştırılmış (forse edilmiş) fonasyon 



Rezonans 
⚫ Fizikte rezonans; “uyarıcı sistem ile rezonatörün öz frekanslarının 

aynı olduğu durumda oluşan zorlanmış titreşim, ya da bir 
rezonatörün, kendi öz frekansına uygun bir uyarıcıya gösterdiği 
tepki“ dir.

⚫  Ses eğitimi kapsamında ise; sesin rezonatör bölgelerde 
yankılanarak tını zenginliği kazanmasını ifade etmektedir.

⚫ Ses eğitiminde rezonatörler, göğüs ve kafa rezonatörleri olmak 
üzere sınıflandırılırlar. Göğüs boşluğunda bulunan (subglottik bölge) 
soluk borusu ve göğüs kafesi, en önemli göğüs 
rezonatörlerindendir. Kafa rezonatörleri ise (supraglottik bölge) 
farenks, ağız boşluğu, damak ve paranazal sinüslerdir. 



Ses eğitiminde rezonans

Ses tellerinin titreşmeye başlamasıyla, 
rezonatörlerin de titreşmesi ve böylece 
sesin doğuşkanlarının artması, tınısının 
zenginleşmesi ve kişiye özgü ses 
karakterinin oluşması şeklinde 
açıklanabilir. 

Rezonans, her insanda “kendi sesine özel” 
ve “parmak izi kadar özgün olan ” 
karakteristik ses özelliklerini kazanmasında 
belirleyici ses eğitimi ögesidir. 



Rezonans türleri

Doğal rezonans:Fonasyon sırasında sesin 
gırtlakta doğal fonksiyonu içinde kendiliğinden 
kazandığı rezonanstır. 

Şancı formantı: Ses eğitimi kapsamında larinksin 
denetimli ve kontrollü kullanılmasına yönelik 
olarak şarkı sesindeki tınıyı zenginleştirmek 
ve doğal rezonansı güçlendirmek amacıyla 
farklı bir rezonatör oluşturulmasıdır.



Artikülâsyon

⚫ Bir dilin birbirinden farklı tüm seslerinin dudaklar, dil ve 
diğer artikülâsyon odakları tarafından anlaşılır biçimde 
oluşturulma işidir. 

⚫ Anlaşılır seslerin oluşturulmasında, artikülâsyon organlarının 
fiziksel ayarlama faaliyetidir.

⚫ Ses eğitiminde artikülâsyon, konuşma organlarının bazen 
kendi başlarına, bazen de birlikte hareket ederek dilin 
seslerini meydana getirmesine denir.  Bir başka deyişle, 
yazıda harflerle ifade edilen ve sözcüklerin en küçük birimi 
olan seslere “fonemlere” dönüştürülme eylemini ifade eder. 



Sesin Korunması
⚫ Çocukluktan başlayan doğru ses 

kullanma alışkanlığı
⚫ Düzenli bir hayat tarzı
⚫ Sigara, alkol ve sağlığa zararlı 

alışkanlıklardan uzak olmak
⚫ Düzenli ve dengeli beslenmek

Kısaca;
sağlıklı bir vücut ile ruh sağlığı için gereken 
tüm koşullar



Küçük bir uyarı; 

Sesinizin ulaşmasını istediğiniz 
yere

kendiniz gidiniz,bağırmayınız!



Teşekkürler


