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ÖZET 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi çağında 
günümüz gelişen teknolojisi müzik eğitimine de yansımıştır. Müzik eğitiminde 
hemen her ders teknolojik araç-gereçlerle desteklenerek işlenebilmektedir. Bu 
çalışmada 2002-2007 yılları arasında müzik eğitimi anabilim dallarının 
teknolojik altyapı durumları değerlendirilmiştir. 2002 yılından 2007 yılına kadar 
geçen sürede müzik eğitimi anabilim dallarında bilgisayar sayısının büyük 
ölçüde yeterli, diğer teknolojik araç-gereçlerin ise yeterli olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, teknoloji, görsel-işitsel araç-gereç, 
bilgisayar. 

ABSTRACT 

Evaluation of Technological Infrastructure Status of Music Education 
Departments in Türkiye  

In such an information era where fast scientific and technological 
developments take place, developing technology of today is also reflected in the 
music education. Almost all lessons of music education are given with the help 
of technological materials. This study evaluates the technological infrastructure 
status of music education departments in 2002-2007 period. In the scope of the 
study, the number of computers used in music education departments is found 
to be sufficient to a large extent while other technological materials are found to 
be insufficient regarding 2002-2007 period. Suggestions are made in line with 
these results.  

Key Words: Music Education, technology, visual-auditory material, 
computer. 

GİRİŞ 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı bilgi çağında 
günümüz gelişen teknolojisi büyük ölçüde eğitime de yansımaktadır. Eğitimde 
bilgisayar ve diğer görsel-işitsel araç-gereçlerin kullanımının kaçınılmaz 
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olduğunun ülkemizde de kabul edilmesiyle birlikte ilköğretimden üniversiteye 
eğitimin her aşamasında köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler doğal 
olarak müzik eğitimine de yansımaktadır. Çalgı eğitiminden teorik müzik 
eğitimi derslerine kadar hemen her ders teknolojik desteklenerek araç-gereçlerle 
işlenmeye başlamıştır. Bilgisayarların müzik alanında kullanımıyla işitme 
eğitimi, çalgı eğitimi, bestecilik ve analiz gibi çoğu müziksel alanda gelişimler 
yaşanmış; istatistiksel analizin bilgisayar desteğiyle müzik eserlerinde 
uygulanması sonucunda yeni yaklaşımlar oluşmaya başlamıştır (Yalçınkaya, 
2004; 3).  

Müzik öğretmenliği eğitimi kurum, kural ve işleyişiyle disiplinler arası 
bilimsel/sanatsal bir temele dayalı olup, yanı sıra çağın gerektirdiği her türlü 
teknolojik donanımdan yararlanma imkânına açık olması sebebiyle de çok 
yönlü ve çok boyutlu bir eğitim/öğretim alanı olarak dikkati çeker (Albuz, 2004, 
105). 

Ülkemizdeki eğitim, öğrenciyi ezberciliğe alıştıran ve bilgilerin kısa sürede 
unutulmasına neden olan, büyük ölçüde kitaba dayalı, teorik eğitimdir. Oysa 
öğretim yöntem ve teknikleri ile teknoloji eğitimine dayalı öğretim ve diğer 
araç-gereçlerin kullanması ile metne dayalı öğretimde bireysel farklılıklardan 
kaynaklanan dezavantajlar ortadan kalkmaktadır ve büyük ölçüde tam öğrenme 
sağlanmaktadır. Bu nedenle nitelikli ve çağdaş müzik öğretmeni yetiştirmede, 
derslerde teknolojik ve görsel işitsel araç-gereçlerden faydalanılmalıdır.  

Günümüz koşullarında eğitimde öğretmen merkezli ders anlatımı tekniğinin 
yeterince etkili olmadığı görülmektedir. Buna karşın gerek dünyada gerekse 
ülkemizde eğitimciler tarafından yeni yöntem ve teknikler geliştirilmektedir. 
Bunlar, teknoloji kullanımı, drama, öykü ve çeşitli etkinlik ve projelerle 
öğrencilerin aktif katılımı sağlanması yönündedir (Avşar, 2002; 908). 

Bireyin eğitim aldığı ortamda; bir öğretici (çalgı öğretmeni, müzik 
öğretmeni…), bu öğreticinin sahip olduğu müzik bilgisi ve becerileri yanında 
öğretebilme-eğitebilme becerileri, bu becerilerini gerçekleştirebilmek için 
yardım aldığı öğretim teknolojileri, araçları ve gereçleri vardır (Günay, Özdemir, 
2006; 27). 

Teknoloji kullanımı yeni, bireysel, iş birlikçi, problem çözmeye dayalı, 
öğrenci merkezli ve esnek öğrenme gibi birçok alternatifi de beraberinde 
getirmektedir (Bakioğlu, Hacıfazlıoğlu, 2004; 971). 

Görsel ve işitsel araç-gereçlerle desteklenen ders monotonluktan kurtulmakta, 
öğrenci dersten daha çok zevk almakta, daha hızlı öğrenmekte, işbirlikçi 
çalışmalar yapabilmekte bunun yanında iletişim becerileri de artmaktadır. 
Ayrıca teknolojik araç-gereçlerle ve görsel-işitsel araçlarla desteklenen 
derslerde ezbercilik ortadan kalkmakta ve böylece eğitimin kalitesi de 



 795 

artmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de bu düşünceyi destekleyen pek çok bilimsel 
çalışma yapılmıştır. 

Öğretim sürecinde bilgisayar, ders saatleri dışında bireysel çalışmaya olanak 
verdiği için, öğrencilerin bireysel farklılıklarından kaynaklanan dezavantajları 
ortadan kaldırır, ses, animasyon gibi unsurlar ile öğrenmeyi çabuk ve kalıcı 
kılar (Akt.: Balcı, 2002; 1394). 

Bilgisayar yardımıyla kompozisyon, notasyon ve icra alanlarında da çarpıcı 
gelişmeler sağlanmıştır. Başlangıçta bilgisayar icrasının yapaylığı, insan 
duygularına uzaklığı ve mekanikliği üzerinde yoğunlaşan eleştiriler, hızlı 
gelişmelerle hızla azalmaktadır (Akt.: Levendoğlu, 2004). 

Yurt içinde ve dışında yapılan pek çok araştırmada eğitimde bilgisayar 
kullanımının bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığı, derslere çeşitlilik ve renklilik 
kattığı, öğrenme zamanını kısalttığı, güdülenmeyi arttırdığı, öğrenmeyi 
kolaylaştırdığı ve yaratıcılığı arttırdığı sonucuna varılmıştır. 

Bu araştırmalardan biri olan, çeşitli akademisyen ve uzmanlardan 
kurulu Yamaha Şirketi Araştırma Grubu da bazı sonuçlar elde etmiştir:  

 Öğrencilerin müzik dersine karşı ilgilerinin artışı  
 Öğrenci başarılarında fark edilir bir artış  
 Müzikal yapıların kolay kavranması  
 Öğretmenler için yeni bir çalışma alanı  
 Öğrenci konsantrasyonunda önemli bir artış  
 Öğrenci ilgisinde artış  
 Öğrenci aktivitelerinde kolay geri bildirim alabilme  
 Aktif öğrenci katılımına fırsat vermesi (Arapgirlioğlu, H, 2003;160). 

Bu çalışma ile Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının 2002-2007 
yılları arasındaki teknolojik altyapıları karşılaştırılarak değerlendirilmesi 
yapılacaktır.  

Kısaltmalar 

MEABD: Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

Yöntem 

Bu araştırma durum tespitine yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada 
2002 ve 2007 yılları arasında Türkiye’deki Müzik Eğitimi Anabilim Dalları’nın 
teknolojik altyapıları ile ilgili olarak yapılan 2 farklı çalışma karşılaştırılacaktır. 

 2002 yılında Çakırer’in yaptığı araştırmanın örneklemini Türkiye’nin 7 
bölgesinden seçilen üniversitelerin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 
Eğitimi Anabilim Dalları oluşturmuştur. Bu üniversiteler 18 Mart Üniversitesi, 
Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, 
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Karadeniz Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gazi 
Üniversitesidir. Veriler Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında toplam 8 bölüm 
başkanı ve 96 öğretim elemanına anket uygulanarak elde edilmiştir. Bu 
çalışmada toplam 8 bölüm başkanına uygulanan anket sonuçları dikkate 
alınmıştır (Çakırer, 2002). 

2007 yılında Uçaner tarafından yapılan çalışmanın örneklemini Türkiye’deki 
tüm MEABD’deki 37 öğretim elemanı oluşturmaktadır. 2007 yılında yapılan 
araştırmanın veri toplama aracında araştırmacı tarafından ilgili literatür 
taranarak oluşturulan bir anket kullanılmıştır. Anket 5’li likert tipi bir ölçek 
olup her bir maddeye verilen cevap kodları 5.00 ile 1.00 arasında değişmektedir. 
Öğretim elemanları ölçekte yer alan her bir ifadeye ilişkin görüşlerini “hiç”, 
“az”, “orta”, “oldukça” ve “tamamen katılıyorum” seçeneklerinden birisini 
işaretleyerek belirtmişlerdir. Ölçme aracı ile toplanan veriler, önce veri kodlama 
formlarına işlenmiştir. Daha sonra bilgisayara aktarılan veriler üzerinde gerekli 
istatistiksel çözümlemeler için SPSS (The Statistical Packet for The Social 
Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Öğretim elemanlarının 
görüşlerinin belirlenmesinde; frekans (f), yüzde (%) kullanılmıştır (Uçaner, 
2007). 

Bulgular ve Yorum 

Bu bölümde elde edilen veriler nicel verilere dönüştürülmüş ve ortaya çıkan 
sonuçlar tablolaştırılarak açıklanmıştır. Tablolarda 2002 ve 2007 yılları 
görüşleri ayrı ayrı incelenmiş, 2002 ve 2007 yılları arasında MEABD teknolojik 
alt yapılarında ne yönde bir ilerleme olduğu belirlenmeye çalışılmıştır.  

Tablo 1: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Kasetçalar, CD Çalar ve 
VCD, DVD Oynatıcı, Tepegöz Projeksiyon Makinesi, Film Makinesi vb. 
Yeterlilik Durumuna İlişkin 2002 Yılı Görüşleri 

Görüşler Mevcut Mevcut Değil Toplam 

 f % f % f % 

Bilgisayar 3 38 5  62 8 100 

Tepegöz Projeksiyon Makinesi 5 62 3  38 8 100 

Slayt Projeksiyon Makinesi 0  0 8 100 8 100 

Opak Projeksiyon Makinesi 0  0 8 100 8 100 

Kasetçalar 0  0 8 100 8 100 

Müzik Seti 0  0 8 100 8 100 

Video 2 25 6  75 8 100 

CD Çalar 3 38 5  62 8 100 
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Tablo 1’in incelenmesinden anlaşılacağı gibi 2002 yılında kurumlardaki 
bilgisayar sayısının toplam 8 bölüm başkanından 5’i yani % 62’si kurumda 
mevcut olduğunu, 3’ü yani % 38’i mevcut olmadığını ifade etmiştir. Tepegöz 
projeksiyon makinesinin ise 3 bölüm başkanı kurumda mevcut olmadığını, 5 
bölüm başkanı ise kurumda mevcut olduğunu belirtmiştir. Slayt projeksiyon 
makinesi, opak projeksiyon makinesi, kasetçalar ve müzik setinin ise 2002 
yılında hiçbir kurumda mevcut olmadığı belirtilmiştir. Video 8 üniversiteden 
yalnızca 2’sinde mevcut, 6’sında ise mevcut değildir. 

Tablo 2: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Bilgisayar Sayısının 
Yeterlilik Durumuna İlişkin 2007 Yılı Görüşleri 

Görüşler f % 

Hiç yeterli değildir 8 21,6 

Çok az yeterlidir 8 21,6 

Kısmen yeterlidir 4 10,8 

Büyük ölçüde yeterlidir 5 13,5 

Tamamen yeterlidir 12 32,4 

TOPLAM 37 100 

Tablo 2 incelendiğinde 2007 yılında, 37 öğretim elemanından 8’i (% 21,6) 
kurumdaki bilgisayar sayısının hiç yeterli olmadığını, 8’i (% 21,6) çok az yeterli 
olduğunu, 4’ü (% 10,8) kısmen, 5’i (% 13,5) büyük ölçüde, 12’si (% 32,4) ise 
tamamen yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Sonuçlar genel olarak 
derlendirildiğinde 2007 yılında bilgisayarın MEABD’de orta düzeyde yeterli 
olduğu sonucuna varılabilir. 

Tablo 3: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Kasetçalar, CD Çalar ve 
VCD, DVD Oynatıcı,Tepegöz Projeksiyon Makinesi, Film Makinesi Yeterlilik 

Durumuna İlişkin 2007 Yılı Görüşleri 

Görüşler F % 

Hiç yeterli değildir 5 13,5 

Çok az yeterlidir 2 5,4 

Kısmen yeterlidir 8 21,6 

Büyük ölçüde yeterlidir 10 27,0 

Tamamen yeterlidir 12 32,4 

TOPLAM 37 100 

Tablo 3’te görüldü gibi, 2007 yılında kasetçalar, CD çalar, DVD, VCD 
oynatıcı, tepegöz projeksiyon makinesi, film makinesini 37 öğretim 
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elemanından 5’i (% 13,5) hiç yeterli bulunmamakta, 2’si (% 5,4) çok az yeterli 
bulmakta, 8’i (% 21,6) kısmen, 10’u (% 27,0) büyük ölçüde, 12’si (% 32,4) ise 
tamamen yeterli bulmaktadır. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde 
kasetçalar, CD çalar, DVD, VCD oynatıcı, tepegöz projeksiyon makinesi, film 
makinesi MEABD’de büyük ölçüde yeterli bulunmuştur. 

Tablo 4: Öğretim Elemanlarının, MEABD’deki Görsel, İşitsel Araç-
Gereçlerin (Kasetler, CD’ler ve Eğitici Filmler) Yeterlilik Durumuna İlişkin 

2007 Yılı Görüşleri 

Görüşler f % 

Hiç yeterli değildir 15 40,5 

Çok az yeterlidir  7 18,9 

Kısmen yeterlidir  8 21,6 

Büyük ölçüde yeterlidir  5 13,5 

Tamamen yeterlidir  2  5,4 

TOPLAM 37 100 

Tablo 4 incelendiğinde MEABD’de görsel-işitsel araç-gereçleri 37 öğretim 
elemanından 15’i (% 40,5) hiç yeterli bulmamış, 7’si (% 18,9) çok az yeterli 
bulmuş, 8’i (% 21,6) kısmen, 5’i (% 13,5) büyük ölçüde, 2’si (% 5,4) ise 
tamamen yeterli bulmuştur. Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde ise 
görsel-işitsel araç-gereçler MEABD’de büyük ölçüde yetersiz bulunmuştur. 

SONUÇLAR 

2002 ve 2007 yılları arasında Türkiye’deki MEABD’nin teknolojik 
altyapı durumlarını değerlendirmeye yönelik yapılan bu çalışmada elde 
edilen sonuçlar: 

1. 2002 yılında MEABD’de 8 üniversiteden yalnızca 3’ünde 
bilgisayar sayısı mevcut iken, 2007 yılında 18 üniversitenin çoğunda orta 
düzeyde yeterli olduğu görülmektedir. 

2. 2002 yılında MEABD’de 8 üniversitenin hiçbirinde slayt 
projeksiyon makinesi, opak projeksiyon makinesi mevcut bulunmamış, 
video ise yalnızca 2 üniversitede mevcut bulunmuştur. 2007 yılında ise 
bu araç-gereçler 18 üniversitede büyük ölçüde yeterli bulunmuştur. 2002 
yılından 2007 yılına kadar geçen 5 yıllık sürede bu araç-gereçlerin 
MEABD’deki sayısında oldukça iyi yönde bir gelişme olduğu 
görülmektedir. 
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3. 2002 yılında MEABD’de 8 üniversitenin hiçbirinde kasetçalar ve 
müzik seti mevcut bulunmamış, CD çalar ise yalnızca 3 üniversitede 
mevcut bulunmuştur. 2007 yılında da bu görsel-işitsel araç-gereçler 
MEABD’de büyük ölçüde yetersiz bulunmuştur. 

 

 

ÖNERİLER 

1. Üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarındaki bilgisayar 
sayısında 2002 yılından 2007 yılına kadar bir iyileşme görülse de öğretim 
elemanlarına ve öğrencilere sağlanan bilgisayar sayısı tamamen yeterli 
hâle getirilmelidir. 

2. Üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında 2002 yılında 
olduğu gibi 2007 yılında da kasetçalar, müzik seti, CD çalar büyük 
ölçüde yetersizdir. Müzik eğitimi anabilim dalları için bu araç-gereçlerin 
gerekliliği göz önüne alınarak en kısa zamanda tüm müzik eğitimi 
anabilim dallarında yeterli hâle getirilmeli, yöneticiler bu konuda 
bilgilendirilmelidir. 

3. Tüm bu teknolojik ve görsel-işitsel araç-gereçlerin müzik eğitimi 
anabilim dallarında yeterli hâle getirilebilmesi için MEABD’ye gerekli 
maddi olanaklar sağlanmalıdır. 
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