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Planlama

✔ Yöntem

✔ Amaç

✔ Kapsam

✔ Kavramsal Çerçeve

✔ Problem Durumu

✔ Veri Toplama Yöntem ve Araçları

✔ Bulgular ve Sonuçlar

✔ Öneriler



✔ Çalışma betimsel yöntemle 
     gerçekleştirilmiştir.

✔ Amaç:  Türkiye’de ses eğitimi verilen 
üniversitelerin lisans düzeyi birimlerinde 
yaşanan sorunları sistematik biçimde 
ele almak.

✔ Kapsam: Üniversitelerin lisans 
düzeyindeki ses eğitimi verilen birimleri



✔ Veriler yarı yapılandırılmış görüşme ve 
kaynak tarama yoluyla elde edilmiştir.

✔ Betimsel ve içerik analizi yapılarak 
çözümlenen görüşme verileri, kaynaklardan 
elde edilen bilgilerle ilişkilendirilerek 
bulgular oluşturulmuştur.

✔ Ulaşılan sonuçlara uygun öneriler 
getirilmiştir.



Kavramsal Çerçeve
Ses Eğitimi

• “Ses eğitimi, bireye konuşurken ve şarkı 
söylerken sesini koruyarak doğru, güzel ve 
etkili kullanabilmesi amacıyla, ses sistemini 
eşgüdüm içinde verimli kullanmasına ilişkin 
davranışların, belli öğretim programı 
kapsamında kazandırıldığı bir özel alan 
eğitimidir. 

• Her yaşta ve herkese verilir. Özellikle, 
mesleğini sesiyle yürüten bireylere yönelik 
olarak farklı türler kapsamında, farklı amaç ve 
yöntemlerle gerçekleştirilir.” (Töreyin 1998:10-12)



Ses Eğitimi 2

Her tür ve düzey için yapılan ses eğitimi, 
diğer bütün eğitim süreçlerinde 
olduğu gibi, önceden hazırlanmış olan 
öğretim programları ve buna uygun 
öğretim yöntemleriyle 
ölçme-değerlendirme biçimleri 
belirlenip, uygun koşullar 
oluşturularak yapılır. 



Ses Eğitim Programları

Program:
“Öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi, 

yürütülmesi ve değerlendirilmesiyle ilgili 
evrelerin ve lüzumlu hususların önceden 
tasarlanması ve tespit edilmesi” olarak 
tanımlanabilir. (Hesapçıoğlu 2011:115) 



Ses Eğitimi Programları 2

✔ Hedefler 
Niçin öğretilecek? (amaçlar, ilkeler, açıklamalar)

✔ İçerik 
Neler, hangi sürelerde öğretilecek? (ders konuları, konuların 

düzenlenmesi/ders dağıtım ve haftalık çalışma çizelgeleri)

✔ Öğretme-Öğrenme Süreçleri 
Nasıl öğretilecek? (öğretme-öğrenme yöntemleri, teknikleri, ders 

araç ve gereçleri)

✔ Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri 
Ne kadar öğretildi (eksiklik/yanlışlık var mı, daha ne kadar 

öğretilmeli?)



Ses Eğitimi Programları 3

✔ Ne bilmeli? (bilişsel/teorik bilgiler)

✔ Ne yapabilmeli? (devinişsel 
beceriler)

✔ Nasıl bir birey olmalı? (duyuşsal 
nitelikler)



Bulgular
Ses Eğitiminde Sorunlar

   

•Öğrenci kaynağı

•Ses eğitimcisi

•Ses eğitimi programı 



Üniversitelerdeki 
Ses Eğitimi Verilen Birimler

Eğitim Fakülteleri

Güzel Sanatlar Fakülteleri

Müzik ve Sahne Sanatları 
Fakülteleri

Konservatuvarlar

        Müzik Eğitimi ABD

Müzik Bölümleri

           Opera-Şan Bölümleri

           Opera -Şan Bölümleri



Öğrenci Kaynakları

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri

Genel ve Meslek Liseleri



Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri
1990 lı 
yıllardan 
beri mezun 
veriyor
MEB 
verilerine 
göre 86 
okul varDört yıllık  
müzik 
eğitimi +ilk 
yıldan koro 
ve solfej

2006 
yılında 
programa 
alınan ses 
eğitimi son 
sınıf son 
dönemde

2010 lu 
yıllara 
kadar 
sağlıksız 
sesler, 
sonrasında 
başka 
teknik 
sorunlar 
(Köse 
2001:47-49)



Anadolu ve Meslek Liseleri

✔ İlk ve ortaöğretimde yetersiz müzik 
eğitimi

✔ Çağın getirdiği yüksek sesle konuşma 
alışkanlıkları

✔ Her tür müziği bilinçsizce, bağırarak 
sürekli söyleme



Özel yetenek sınavına hazırlık

Özel dersler ve müzik dershaneleri

✔ Ses eğitimi adına zorlanan-yorgun sesler

✔ Bilinçsizce çalıştırılan ve seçilen eserler

  



Ses Eğitimcisi
Nicelik

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları:
✔  Sayıca yetersizdir 

✔ GÖRÜNÜŞTE 25 Müzik eğitimi ABD nın sadece bir 
tanesinde ses eğitimcisi YOKTUR! 

✔ 24 ABD da toplam 71 ses eğitimcisi vardır, ancak
 

✔ Bunlardan 29 u ses eğitimi alan uzmanıdır 

✔ Ses eğitimi dersleri “bir şekilde, herhangi alan 
eğitimcisi tarafından”  doldurulmaktadır



Nicelik 2

Güzel Sanatlar Fakülteleri:

✔  18 GSF var

✔  7 GSF de 17 toplam ses eğitimcisi var

✔  11 GSF de eğitimci yok



Nicelik 3

Konservatuvarlar :
✔  39 konservatuvar var

 
✔ 5 tanesi TMDK

✔  Diğerlerinden 13ü Türk ve Batı Müziği

✔  21 tanesi sadece batı müziği eğitimi veriyor

✔  Bunların tamamında ses eğitimi dersleri veriliyor

✔  28 kadrolu ve uzman olan ses eğitimcisi

✔  Diğerleri farklı alan uzmanı ya da emekli opera 
sanatçısı tarafından yürütülüyor



Nitelik

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları;
✔ Ses eğitimcilerinin %15 i lisans eğitimlerinde ses 

eğitimi/ şan alan + y.lisans ve doktora mezunu
 
✔ Geriye kalan % 85 in %60 ı çalgı ve müzik kuramları alan 

mezunu y.lisanslı. Ses özelliği, ilgi ve sevgisi nedeniyle 
ses eğitimi vermekte

✔ %25 i farklı müzik okullarından mezun müzik öğretmeni 
(lisansüstü eğitimi yok) Ses özelliği, ilgi ve sevgisi 
yanında kurumun ihtiyacını karşılama amaçlı



Nitelik 2

✔ Konservatuvarlar;

✔ Ses eğitimcilerinin % 90 ı lisanstan konservatuvar opera-şan 
mezunudur.

✔ Bunların %60 ı opera ve sahne sanatçısı

✔ Bu grup içinde lisansüstü eğitim yapmış olan %9 

✔ %51 i ise lisansüstü eğitim almamış

✔ Diğer %10 u güzel sanatlar fakültesi ve müzik eğitimi 
anabilim dalı mezunu ve lisansüstü eğitim almış



Güzel Sanatlar Fakülteleri;
✔ Toplam 18 GSF nin 11 inde ses eğitimi öğretim elemanı yok

✔ 7 GSF deki ses eğitimcilerinin %10 u MEABD ve 
Konservatuvar ses eğitimi/şan mezunu lisansüstü eğitim 
almış

✔ % 70 i lisans eğitiminde farklı çalgı mezunu-bir yerlerde 
şarkı söylemiş- sesiyle müzik yapmaya ilgi ve sevgi duyuyor

✔ % 15 i araştırma görevlisi

✔ % 5 i müzik öğretmeni

Nitelik 3



Öğretim Programı

✔ MEABD da 2006 programında tanımsal düzeyde 
var

✔ Konservatuvarlar, GSF ve MSSF de kendi amaç ve 
koşullarına göre hazırlanıyor

✔ Repertuvar düzeyinde var

✔ Teknik boyut eğitimciye bırakılmış



Program 2

✔ Lisans düzeyinde %80 öğretim programı yok!

✔ % 20 de “yaklaşım olarak “var

✔ Bunlarda hedefler, davranışlar ve programın diğer 
ögeleri yer almamakta!

✔ Teknik davranışlar ses eğitimcisinin bilgi becerisine 
bırakılmış!

✔ Program= Repertuvar anlayışı hakim!



Öğretim Yöntemleri

✔ Ses eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri 
genellikle “eseri çalıştırmaya yönelik”

✔ Teknik ve müzikal davranışlara ilişkin belirlenmiş 
uygun öğretim yöntemleri yok

✔ Her eğitimci “kendi yöntemini” oluşturmuş



Derslik Durumu

✔ Ses eğitimi derslikleri var

✔ Dersliklerin büyük kısmı ses-ısı yalıtımlı, ışık ve 
havalandırma durumu uygun

✔ Uygun ve gerekli araç-gereç var 

✔ Bazı birimlerde nota ve kaynak sıkıntısı var



Ders saati/Öğrenci Sayısı

MEABD;

✔  % 30 unda 1 saat/ 2 öğrenci

✔ % 70 inde 1 saat/  çok öğrenci (3 ve daha 
fazla)

Konservatuvarlar;

✔ % 60 ı 1 saat/ 1 öğrenci
✔ % 30 u 1 saat/ 2 öğrenci
✔ % 10 u 1 saat/ çok öğrenci (3 ve daha fazla)



Ders saati/Öğrenci Sayısı 2

GSF de;

✔ % 5 inde 1 saat/2 öğrenci 

✔ % 95 i 1 saat/çok öğrenci

✔ MSSF de;

✔ % 40 ında 1 saat/1 öğrenci

✔ % 60 ında 1 saat/ 2 öğrenci



Sonuçlar
Öğrenci kaynakları

✔  Öğrencilerin bir kısmı ortaöğretim   
kurumlarından önemli ses sorunlarıyla 
gelmekte

✔  Bunlardan GSSL mezunlarının sayısı 2010 lu 
yıllardan sonra azalsa da sorunların türü 
değişerek devam etmekte

✔  Anadolu ve meslek lisesi mezunlarından büyük 
bir kısmı özel ders ve dershaneler tarafından 
sınava hazırlık adıyla kapasite ve yetileri dikkate 
alınmadan zorlanarak, ses kayıplarına uğramakta



Sonuçlar 
Öğrenci kaynakları 2

✔  AL ve ML mezunlarından bir kısmı yeterince müzik 
eğitimi almadan geldikleri için, ilk sınıfta müzik ve 
ses eğitimi temel bilgi ve becerileri yoğun olarak 
verilmekte

✔ “Tesadüfen” sağlıklı sesle gelen lisans birinci sınıf 
öğrencileri o yoğunlukta zorlanmakta

✔ Buna bağlı fonksiyonel ses bozuklukları oluşmakta



Sonuçlar
 Ses Eğitimcisi

✔  Lisans düzeyindeki ses eğitimcisi sayısı bütün 
birimler esas alındığında yetersiz

✔  MEABD da  sayıca yeterli görünmekle birlikte 
“alan uzmanı” olan ses eğitimcisi çok az

✔ GSF de sayıca çok daha az  

✔ Konservatuvarlar ses eğitimcisi sayısı 
yönünden en şanslı kurumlar



Sonuçlar
Ses Eğitimcisi 2

✔ Bütün lisans düzeyindeki birimlerde görev 
yapan ses eğitimcilerinin %40 kadarı lisans 
üstü eğitim almış veya devam etmekte

✔ Bunun büyük çoğunluğu MEABD ve GSF de 
görev yapmakta.

✔ Konservatuvarlarda görevli olanların 
çoğunluğu lisans üstü eğitim almamış



Sonuçlar
Ses Eğitimcisi 3

✔ Buna karşılık MEABD ve GSF de ses eğitimi 
verenlerin büyük bir kısmı farklı alanda lisans 
eğitimi almış. (MİOY, Çalgı, Piyano ve Kuram gibi)

✔ Buna bağlı olarak ses eğitiminin  temel teorik 
ve uygulama boyutunda “bilgi/beceri” 
eksikliği görülmekte



Sonuçlar
Öğretim Programı

✔ MEAB dallarında 2006 dan beri uygulanan 
tanımsal program var

✔ GSF ve Konservatuvarlar kendi amaç ve 
koşullarına göre kendileri hazırlıyorlar

✔ Var olan programlarda, hedef- hedef davranışlar, 
öğrenme ürünleri, ölçme değerlendirme 
boyutları yer almıyor 

✔ Program = Repertuvar düşüncesi hakim



Sonuçlar
Program 2

✔ Teknik davranışlar ses eğitimcisinin bilgi, beceri ve 
birikimine göre  kazandırılmakta

✔ Hedef davranışlar belirlenmediği için seslendirilen 
eser “hedef” kabul edilmekte

✔ Buna bağlı yorum eser-teknik düzey- ses güzelliği 
tartışmaları yaşanmakta

 



Sonuçlar
Program 3

✔ Öğrenme ürünleri belirlenmemiş olduğu için 
ölçme-değerlendirmeler objektif
yapılamamakta

✔ Belirlenmiş öğrenme yöntem(ler)i olmadığı için 
duyumsal yöntemle yapılmakta

✔ Bu durum komisyon önündeki 
ölçme-değerlendirmelerde (bilgi-beceri ve beğeni düzey 

farklılıklarından kaynaklanan) güvenirlik ve geçerlik 
yönünden tartışma yaratmakta



Öneriler

✔ GSSL de ses eğitimi ilk yarıyıldan başlayarak iki yıl 
devam etmeli

✔ AL ve ML de müzik derslerinde ses eğitimine yer 
verilmeli

✔ Bu amaçla müzik öğretmenliği eğitiminde 
“işlevsel ses eğitimi” verilmeli

 



Öneriler 2

✔ Ses eğitimcisi sayısı arttırılmalı

✔ Bunun için lisans düzeyinden başlayarak ses ve teknik 
düzeyi uygun ve istekli öğrenciler özellikle yetiştirilmeli

 
✔ Ses eğitiminin öğretimi olan “ses eğitimi pedagojisi” 

hakkında ses eğitimcileri, araştırma görevlileri ve müzik 
öğretmenleri bilgilendirilmeli

 
✔ Ses eğitiminin kuramsal ve uygulamalı boyutları hakkında 

ses eğitimcileri ve müzik öğretmenlerine yönelik sık 
aralıklarla çalıştaylar yapılmalı



Öneriler 3

✔ Ses eğitimi öğretim programları 
hazırlanmalıdır

✔ Bu bağlamda öğrenme ürünleri, öğretim 
yöntemleri ve ölçme- değerlendirme 
yöntemleri belirlenmelidir

✔ Bütün bu önerilerin gerçekleştirilebilmesi için 
kolokyumlar düzenlenmelidir



Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır
Mustafa Kemal Atatürk


