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ONSOZ

Muzik; diger sanat dallannda oldugu gibi, insanhk tarihi boyunca onemli bir
iletisim araci olmustur. Duygu ve dusuncelerin sesler ve rnelodiler yoluyla
anlatilmasi, konusma dilinin kifayetsiz kaldigi, beden dilinin anlatamadigi bircok
titresimleri, hisleri ve duygulan bireylerin ortak paylasmuna

irnkan saglarmstir.

Dolayisi ile muzik, bu ozelligi ile ait olduklan toplurnlarm karakter ozelliklerini
yansitmakta, ilkel toplurnlardan gunumuze kadar yasamis turn rnedeniyetlerin duygu
ve dusunceleri,
inanclan ve yasayis sekilleri hakkmda bizlere ve bizlerden sonraki
/
nesillere fikir verme fonksiyonu olan insan yasarnmda vazgecilmez bir unsur olrnaya
devarn edecektir.
Egitim alanmdaki yerine gelince, muzik; onernli bir egitim araci olrnakla
birlikte; bashbasma bir egitim alamdir. Egitim sisterni icinde yer alan Genel Muzik
Egitimi ise, ogrencilere muzigi sevdirme, muziksel isitme zevkini yasayarak
ogrenrne ve ogrencilere genel bir muzik kulturu kazandirmayi amaclamakta, yasadigi
toplurnun kultur ozelliklerini tasiyan Geleneksel Turk Halk Muzigi, Geleneksel Turk
Sanat Muzigi (Klasik Turk Muzigi), Kibns Turk Kulturu'nun ozclliklerini yansitan
Kibns Turk Halk Muzigi ve daha genis anlarnda icinde yasadigirmz diinyadaki farkh
kulturlerin uretmis oluklan belli bash muzik tiirlerini (or. Klasik Batt Muzigi)
tarutmayi, evrensel bir iletisim araci olan muzigi algilama, yaratrna gibi beceriler
kazandirmayi hedeflernektedir. Aynca snuf ici veya simf d1~1 muzik etkinliklerinde
genellikle oldugu gibi grup olarak icra edildigi zarnan muzik.ortaklasa cahsma,
sorurnluluk paylasma gibi duygu becerileri gelistirmesi bakimmdan,

bir gruba uye

olrna ihtiyacmm giderilrnesi, yapilan calismalann sergilenrnesi dururnunda ise takdir
kazanrna gibi birtakim psikolojik ihtiyaclara cevap vermesi bakimmdan da onemli
rol oynamaktadir.
Kibns turk Egitim Sisterni icerisinde; Okul oncesi (Anasimf) ve ilkokullarda
Egitim Prograrmnda halen uygulanrnakta olan Haftahk Ders Prograrnlan
cercevesinde ogrenciler haftada iki saat, aynca suuf d1~1 Egitsel Kol Etkinlikleri
cercevesinde haftada iki ila uc saat olrnak iizere Genel Muzik Egitimine tabi
tutulrnakta fakat bu dururnun ne derece yaygm olarak isledigi bu arastirmada

sorgulanmamaktadir.

Ortaokul ve Liselerde ise durum biraz daha farkhdir. Zorunlu

Egitim Surecine dahil olan ortaokullarda haftalik ders programi icinde Genel Muzik
Egitimi'nin tuttugu yer sadece haftada bir saat, liselerde ise secmeli ders olarak
yeralarak giderek azalmaktadir.Ayn bir cahsma ortami (muzik odasi) ve cahsmalann
icra edilecegi miizik enstriimanlannm da yeterliligi, yenilenmesi ve gerektiginde
tamiri muzik egitiminin saghkh bir sekilde yurutulmesi icin 90k onemli olup ne
yazrk ki bircok okullannuz cesitli nedenlerle bu olanaklardan yoksun veya yeterli
derecede haiz olmadigi iiziilerek gozlenmektedir. Bu durum, Genel Muzik Egitiminin
layiki ile egitim sureci icerisindeki roliinii iistlenememesine sebep oldugunu
dusundurmekte, mevcut programlann duzenlenmesinde ve olanaklarm
saglanmasmda okullardaki yoneticiler ve gorevli tum ogretmenlerin de bu derse
bakis acismm rolu olabilecegi konusundaki sorulan akillara getirmektedir. Ozellikle
Liselerde Ogretmen Kurul Toplantilannda alman kararlarla Muzik Derslerinin
secmeli ders olarak yer almasi, bu derse altematif olarak sunulan diger secmeli
derslerin de konu bakmundan, icerik, islev, kullamlabilirlik, giincellik, ve altematif
ders sayisi bakmundan ogrencilerin bu dersi secme ihtimalini etkileyecegi icin bu
konuda okul yoneticilerine ve diger ogretmenlere de Genel Muzik Egitiminin
uygulanmasi ile ilgili sorumluluk yiiklemektedir. Bu baglamda Okul yoneticilerinin
ve ogretmenlerin bu derse yaklasimlan, bakis acilan ve verdikleri onem belirleyici
bir ozellik tasimakta ve 90k onemli bir rol oynamaktadir.
Tum bu dusunceler etrafmda yiiriitiilen bu arastirma; Okul Yoneticilerinin ve
ogretmenlerin, Genel Muzik Egitimine yaklasimlanm saptama ve sonucta bu
saptamalar isigmda getirilen oneriler yoluyla bu alanda yapilacak yeni arastirmalara
ve cahsmalara 1~1k tutarak hizmet ederse gorevini yaprms olacaktir.
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OZET

Bu arastirma, ortaokul ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerin, genel muzik
egitimine yaklasunlanmn

saptanmasi amaciyla yapilrmstir. Bu amacla, okul

yoneticilerinin ve ogretmenlerin muzik dersi ile ilgili temel konulardaki anlayis ve
yaklasimlan, gosterdikleri ilgi ve tutumlar, aldiklan kararlar, muzikle iligili ders ici
ve ders d1~1 etkinlikleri nasil gordukleri arastmlrms ve degerlendirilmistir. Bu
cercevede 45'i okul yoneticisi ve 105'i ogretmen olmak uzere, toplam 150 kisiye
anket uygulanmis, bu yol ile gorusleri almrms ve istatiksel islemlerle
tablolastmlmistrr.

Bu arasnrmada elde edilen bulgulara gore ortaokul, genel lise,

mesleki ve teknik liselerde gorev yapan yoneticilerin ve ogretmenlerin 90k buyuk bir
bolumu, genel muzik egitiminin, butun okullarm programlannda yer almasi ve tum
ogrenciler icin zorunlu olmasi gerektigi ve boyle bir egitimin ogrenciler icin cesitli
yonlerden 90k yararh sonuclar doguracagi gcrusunde birlesmektedir.

Tez Yoneticisi

: D0<;. Dr. HALiL A YTEKiN
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ABSTRACT

This research has been made in order to find out secondary and high school
administrators' and teachers' point of view to the general music education. For this
reason, the school administrators' and teachers' approach and understanding to the
basic subjects of music lessons, the interest they show, decisions they make and
affect of their decisions on the educational activities of general music lessons in and
out of class are researched and evaluated. In order to do this, a survey has been
carried out on 45 school administrators and 105 teachers (total of 150 people). Their
ideas have been taken and showed in a statistical table. This research has shown that
the most of the administrators and teachers of the secondary, high, trade and
technical schools agree with each other on the idea that the general music education
must be included in the curriculum of all types of schools and must be compulsory
for all the students. They also share the idea that this kind of music education will
help to create positive results and benefits in different manners for students.
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TESEKKUR

Bu arastirmarun istendik bir bicimde planlamp gerceklestirilebilmesi
sonuclandmlabilmesi

ve

icin arasnrma surecinin tamammda, yonlendirme, onerilerde

bulunma, katki ve yardimlanm hie bir zaman esirgemiyen degerli hocam ve tez
damsmamm, Doc. Dr. Halil A YTEKiN' e, arastirma anketinin okullannda
uygulanabilmesini ve anket uygulanan yonetici ve ogretmenlerin bakisi acisma ait
verilerin elde edilmesini saglayan ve bunun icin yardimlanru esirgemiyen
Anafartalar Lisesi, 19 Mayis Turk MarifKoleji, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefkosa Turk
Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Billet Ecevit Fen Lisesi, Turk Marif Koleji, Sht.
Huseyin Ruso Ortaokulu, Sedat Simavi Y api Endustri ve Meslek Lisesi, Haydar Pasa
Ticaret Lisesi, Namik Kemal Lisesi, Gazi Magosa Turk MarifKoleji,
MarifKoleji,

Giizelyurt Turk

Bekir Pasa Lisesi degerli yonetici ve ogretmenlerine tesekkur etmeyi

bir bore bilirim.
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BOLUMI

PROBLEM DURUMU

Insam diger butun sanatlardan daha kolay etkileyen muzigi, seslerle
dusunme, sesler aracihgi ile guzele, iyiye ulasma sanati olarak tammlayabiliriz,
Muzik, insanm dusuncesinin bir urunu ve duygusal desarj yoludir, Bu olgu da
insanlarm toplumla, yasadigi ortamla, olumlu ve anlamh iletisim ve iliskiler
kurmalarma olanak verir ( Ali, 1987:103 - 110).
Birey olarak insan, belli ozelliklerle donamk bir organizma olarak dogal,
toplumsal ve kulturel ogelerden olusan bir cevre icinde dogar, bu ogelerle birlikte,
yanyana, icice yasar ve onlarla surekli bir etkilesim icinde bulunur ( Anci, 1986:14
-25).
Bir ktiltur ogesi olarak muzik, toplum hayatmda onemli bir yer
tutmaktadir. Muzigi, kelimeler ile anlatilmasi olanaksiz duygu ve heyecanlan
sezdirecek, duyuracak bicimde duzenlenmis sesler aracihgi ile baska ruhlara
yansitma sanati (Erol, 1988:40), insan duygulanm ve olaylan, bir amac icin ve bir
dusunce cercevesi icinde seslerle anlatan bir guzel sanat (Ilerici, 1970:283)
dahdir, diye tammlayabiliriz.
Muzik toplumlann bir anlatim aracidir. Toplum icinde insan yasayismi her
yonden etkilemektedir.
Yasamm kamtlan titresimlerdir, Gok gurultusu, yer kaymasi, suyun akisi
ve calkannsi havanm dar bogazlarda hareketi gibi sayrsiz titresimler, insanoglunu
ceviren seslerden, titresimlerden, bir bolumunu olusturur,
ilkel toplumlann yasamma bakarak, ilk insanlarm bu doga olaylanm,
degisik sekilde yorumladiklanru anlayabiliriz. Insanhgm baslangicmda din ve
muzik bir birine kansrmsti, Duygulanru, ic gudulerin ve kutsal guclere inancmi
anlatmak icin, hemen o anda kendiliginden duzenleniveren seslerden
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yararlamyorlardr. Miizik ilk insanlarm pek 90k gereksinimine cevap verecek
bicimde yasamlanna girmistir.
lnsanm icinde dogup yasadigi ortamda ses 90k onernli bir yer tutar. Ses
insanm cevresi ile iletisim ve etkilesimde rol oynayan temel ogelerin basmda
gelir.
Insam kusatan ses cevresi icinde miizik onemli bir rol tasir. Insan,
cevresindeki miizikleri algiladikca, o miiziklerdeki yapiyi, yapiyi olusturan ogeleri
ve ogeler arasi iliskileri sezer, kavrar ve cozumler. Bu ogeler arasmdaki uyumu
farketme, sezme ve bundan zevk alma cabalan, insan yasammm vazgecilmez bir
boyutunu olusturur,
Muzik insan yasarmrun her evresinde yer alan, onsuz olunamayan bir
olgudur.
Zevk ve acilanmzm oldugu gibi, nese ve izdiraplanmzm da dilidir miizik
( Karasar, Niyazi, 1986:43).
Bilindigi gibi egitim. Bireyleri ve toplumlan bicimlendirme, yonlendirme
degistirme ve gelistirmede en etkili surectir.
Egitimle bireylerin bedensel (fiziki), devinimsel (hareki), duyussal (hissi)
ve bilissel (zihni) yapilanyla (yonleriyle) dengeli hirer biitiin halinde en uygun ve
ileri diizeyde yetismeleri amaclamr. Bu amaclardir ki egitim, beden egitimi, teknik
egitim, sanat egitimi, ve bilim egitiminin dordunude kapsayacak bicimde
diizenlenir. Boyle bir yaklasimla diizenlenen egitim siirecinde "sanat egitimi"
egitimin, "fonetik sanatlar egitimi" sanat egitiminin, "muzik egitimi" fonetik
sanatlar egiliminin ana boyutlarmdan birini olusturur.
Muzik egitimi, temelde muzigin insan yasammdaki islevlerinden
kaynaklarnr. insan yasammda muzigin belirli islevleri vardir. Bu islevler cesitli,
90k yonlu, 90k boyutlu, kapsamh ve karmasiktir. Bunlar bireysel, toplumsal,
kiiltiirel ekonomik ve egitimsel olmak iizere bes ana kiimede toplanabilir.
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Bu islevlerin insan yasanundaki vazgecilmez yeri ve onerni nedeniyledir ki muzik,
hem etkili bir egitim araci hem de onemli bir egitim alam haline gelmistir,
Y alm ve ozlti anlarruyle miizik egitimi; bireye yasanusi yoluyla belirli
miiziksel ahskanhklar kazandirma veya bireyin davraruslannda kendi yasantisi
yoluyla belirli miiziksel degisikler olusturma sureci, diye tammlanabilir,
Miizik egitimi yoluyle, birey ile toplumsal ve kulturel cevresi, ozellikle
birey ile muziksel cevresi arasmdaki iletisim ve etkilesim daha diizenli, daha etkili
ve daha verimli olmasi beklenir ( Saygun, 1958:1).
Insaru, her seyden once "insan" olarak kabul etme, onun yetisme ve
gelisiminde, "insani degerlere" onem verilmesi gerekmektedir. insanm ve giderek
toplumun mutlulugundan sorumlu olan egitimi de sadece bilginin kazandmlmasi
degil, bu bilgiyi kendinin ve toplumun mutluluguna kullanabilme olanagi
saglayarak bir gelismenin saglanmasi esas olmaktadir.
Bu bakimdan, giizel sanatlar egitimi ve giderek miizik egitimine sadece bir
kulturel egitim olarak degil, aym zamanda insarnn gelisimine yonelmis bir
egitimolarak da bakmak gerekmektedir.
Muzigin insan yasarmndaki onemi, onun insan yasammm degisik
boyutlarmdaki 90k yonlu islevlerinden kaynaklarnr. Bu islevler daha once
belirtildigi gibi bireysel, toplumsal, kulturel, ekonomik ve egitimsel olmak iizere
bes kumede toplanabilir.
Muzigin bireysel islevleri, bireyin dengeli ve doyumlu saghkh ve
basanh.duyarli ve mutlu olmasi icin bilissel, duyussal yapilan iizerinde olumlu
izler birakan muziksel uyanlma bicimlerini kapsar.
Muzigin kulturel islevleri, kiiltiirii arttmci, kulturel ozellikleri tasiyici ve
kusaktan kusaga aktanci, killtiirler arasi iliskileri zenginlestirici, muziksel birikim
ve etkileri kapsar.
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Muzigin toplumsal islevleri, bireyler birey ile toplum, toplumsal kesimler ve
toplumlar arasmda anlasma, kaynasma, dayamsma, paylasma, isbirligi, birlesim
ve butunlesme saglanmasmda muzigin oynadigi rolleri kapsar.
Muzigin ekonomik islevleri, sanatsal oz korunmakla birlikte, muzik
alamnda giderek belirginlesen uretim - dagitun - tuketim iliskilerinin agrr bastigi
cahsma ve duzenlemeleri kapsar.
Muzigin egitimsel islevleri, bireysel, toplumsal, kulturel ve ekonomik
islevlerin duzenli, etkili ve verimli olmasim saglamaya yoneliktir,
Muzik bir egitim aracidir, Egitim alamnda onem kazanan muzikli egitim,
muzikle egitim, muzik yoluyla egitim temelde muzigin etkili ve verimli bir egitim
araci olmasmdan kaynaklamr.
Miizik bir egitim alamdir. Muzik icin egitim, muzikle egitim kavrami ve
uygulamalan, temelde, muzigin onemli bir egitim alam olmasmdan kaynaklamr.
Muzigin insan yasammdaki oteki islevlerinin duzenli, etkili ve verimli olarak
isleyebilmesi icin. insanlann muzik yoluyla yetistirilmeleri yeterli olmamis,
bunun yanmda bazi insanlann muzik alanmm belirli dallannda yetistirilmeleri de
zorunlu olmustur, Boylece, binlerce yil once, ilkel buyucunun kisiliginde birlesip
butunlestigi kabul edilen bashca muziksel yetenekler yada beceriler, zamanla
birbirlerinden aynlarak, gunumuze dogru ayn bir muziksel uzmanhk dah
durumuna gelmistir.
Muzik egitimi derken, miizik okullan yada konservatuarlar gibi meslek
okullarmdaki profesyonel muzik egitimi degildir konumuz. Konumuz ortaokul ve
lise kapsammdaki muzik egitimidir.
Muzik egitimi, ilke ve amac olarak ogrencinin basansma yonelik
olmahdir. Ornek vericek olursak, ABD'de Birey + Ozel Girisim + Topluluk
Dayarusmasi en guclu, en yetenekli, en hirshmn seciminde ve basanya
ulasmasmda muzik egitimi birincil onem tasir,
Toplumlarm ve ozlellikle egitilmekte olan nesillerin basanlannda
yaygmlastmlan muzik egitimi olgusunun yadsmmayacak yeri vardir.
Macar besteci ve egitici Zoltan Kodaly (1882 - 1967), gelistirdigi egitim
sisteminin amacmi "gercek sanat, insanoglunun ilerlemesi ve yiicelmesine destek
olacak guctedir.sanat egitimi yayginlastmlmali,

insanoglunun bu onemli

bulusundan her birey yararlanmahdir" sozuyle acikhyor, Macaristan' daki ilk ve
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orta ogretim muzik egitimi programim Kodaly kurami ilzerine oturtmus bulunan
Macar Egitim Bakanligi, muzik, matematik ve anadil ders sattlerini esit oranda
dagitarak, muzigin egitimdeki yerinin onemini vurgulamaktadir,
Muzik egitimi, genel insan egitiminin vazgecilmez bir parcasi olarak goren
Kodaly, egiticilerin cok yonlu yetismelerine daima ozen gostermistir, Ornegin
muzik psikolojisi dersinde, ilerinin ogretmenine, devamh deginen degisen modem
toplum icinde cocukta belirecek yeniliklere, degisimler ayak uydurulmasi,
cocugun yaranciligim devamh beslenerek, elde edilecek en iist basan oranmm
hedef ahnmasi konulan islenmektedir.
Kibns Turk egitim tarihini inceliyecek olursak Osmanh doneminde muzik
egitimine raslanmamakta, Ingiliz doneminde ise Lefkosa Tali Okullar
Komisyonunun 1950'de aldigi kararlann yirminci maddesi uyannca; "Zeki
Taner'in Lise bandosunu cahstirmasi" yeralmakta ve 1952 den itibaren once orta
okullarda bashyarak 1953 yilmdan itibaren liselerde muzik dersi egitim
programlarma girmistir (Behcet ,1969:138). Boylelikle genel insan egitiminin vaz
gecilmez bir parcasi olan genel muzik egitimine Kibns Turk Egitim tarihinde
baslanmistir ve boylelikle daha cagdas bir egitim sistemine gecilmistir.
Cagdas egitim, bilim, sanat ve teknik olarak adlandmlan Uy genel konu
alam da kapsayan bir cercevede duzenlenip gerceklestirilmeye cahsihr. Muzik
egitimi ise, hem fonetik hem isitsel, hemde sessel nitelikli bir sanat egitimi olarak
guzel sanatlar egitiminin en onemli dallanndan birini olusturur.
Muzik egitimi, temelde bir rnuziksel davrams degisikligi olusturma
surecidir, Muzik egitimi yoluyla birey ile cevresi, ozellikle muziksel cevresi
arasmdaki etkilesimin daha saghkh daha duzenli, daha etkili ve verimli olmasi
beklenir.
Muzik egitimini, genel, amator (ozengen) ve mesleki olmak iizere Uy ana
bashk altmada inceleyebiliriz. Ancak, buarada bizim konumuz geregi, genel
muzik egitimine deginecegiz.
Genel muzik egitimi, is, meslek, okul, bolum ve program aynrm
gozetmeksizin, her duzeyde, her asamada, herkese yonelik olup, saghkh ve
dengeli bir yasam icin gerekil asgari ortak genel muzik kulturu kazandirmayi
amaclari Ucan, 1990:27 - 33)
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Genel muzik egitimi, aslmda, her diizeyde, herkes icin zorunludur yada
zorunlu olmak durumundadir. Cunku muzik, her duzeyde, herkese kazandmlmasi
esas olan (asgari) ortak genel kulturun basta gelen aynlmaz ogelerinden biridir.
Ancak okul oncesi ve ilk ogretim duzeylerinde zorunlu oldugu halde, ortaogretim
(lise) ve yuksek ogretim diizeylerinde henuz zorunlu hale getirilmemistir ( Ucan,
Ali, 1985:73 - 98).
Birde muzik egitimini etkiliyen faktorler nelerdir ?. bunlara goz atmak
gerekmektedir.
Turu, duzeyi, suresi, bicimi ve icerigi ne olursa olsun, muzik egitimi ve
ogretimi, su temel ogelerden olusur. (1) Ogrenci (2) Muzik Ogretim Plaru ve
Programi (3) Muziksel Ogretme ve Ogrenme Ortami (4) Muzik Ogretim Hizmeti
(5) Muzik Ogretimcisi (6) Fiziki Ve Mimari Cevredir. Bu alti oge aym zamanda
muzik egitiminin temel belirleyicileridir.
Muzik egitimi, toplumdaki muzik yasamma ve bu yasama egemen olan
muzik anlayisma bagimh oldugundan yada olmasi gerektiginden, onlara karsi
duyarhdir. Bu nedenle toplumdaki muzik yasamma egemen olan muzik
anlayismdaki degisme ve gelismelerden, ister istemez etkilenir.
Muzik egitimi, gerceklestirildigi yerin yonetici ve egitimcileri ile
M.E.veK.B. 'mn ilgili muzik denetleyicilerinin muzik egitimine iliskin
tutumlarmdan da etkilenir.
Bu etkilenmenin temelinde, okul yonetici ve ogretmenlerinin genel muzik
egitimine bakis acilanmn rolu oldugu kabul edilmektedir. Bu bakimdan soz
konusu yonetici ve ogretmenlerin genel muzik egitimine bakis acilanmn
saptanmasi ciddi bir sorun olarak karsirmzda durmaktadir,
Arastirmada, bu anlayis ve yaklasimlardan yola cikilarak cevap aranan ana
cumle soylece olusturulmustur.:
1.1. Problem Cilmlesi

Okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin genel muzik egitimine iliskin
yaklasimlan nelerdir?
1.2. Alt Problemler
Bu ana problem cercevesinde cevaplandmlacak bashca Alt Problemler
sunlar olacaktir:
1. Okul yoneticilerinin aldiklan kararlar, gosterdikleri ilgi ve tutumlar,
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muzik egitimini nasil ve ne yonde etkilemektedir?

2. Okul yoneticilerinin ders ile ilgili etkinliklerin olusturulmasma
yaklasunlan, ilgi ve tutumlan hangi yondedir?

3. Okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin dersin boyutlan ve niteligi
konusundaki gorusleri nelerdir?
4. Ders ile ilgili arac - gereclerin saglanmasmda, dersin daha verimli hale
getirilmesinde, yoneticilerin ilgi, tutum ve yaklasimlan nasildir?

5. Okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin muzik egitimine iliskin bakis
acilannda farkhhklar varrmdir?
6. Ortaokul, genel lise, mesleki ve teknik liselerdeki yoneticilerin ve
ogretmenlerinin bakis acilan arasmda farkhhklar varmidir?

1.3. Amac.
Bu arastirmanm yapilmasmdaki temel amac, okul yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin muzik egitimine iliskin aldiklan kararlar, gosterdikleri ilgi, tutum
ve yaklasimlann, dersin ve ders ile ilgili etkinliklerin nasil ve ne yonde
etkilendigini arastmp, degerlendirilrnesinin yapilmasidir.
Arastirma, bu konuda yapilan ilk arastirma niteligi tasidigmdan ve
gelecekte bu konudaki arastirmalara bir baslangic olabileceginden onemli
gorulmektedir.

1.4. Saytlt1lar.
Arastirmada, su sayiltilardan hareket edilmistir.
1. Yoneticilerin ve ogretmenlerin, genel muzik egitimine iliskin belli bir

gorusu vardir.
2. Secilen top lam 45 yonetici ve 105 ogretmen ile verilen anketi tam
cevaplandmp degerlendirmeye alman toplam 31 yonetici ve 91 ogretmen den
olusan omeklem, arastirmamn evrenin yeterince temsil edebilecek niteliktedir.
3. Arastirma icin hazirlanan veri top lama aracma verilen cevapla,
yonetici ve ogretmenlerin gercek goruslerini yansitmaktadir.

1.5. S1mrbbklar.
Arastirma muzik ogretmenleri dismdaki ogretmenlerle simrhdir.
Arastirmada konu edilen ve kullamlan baslica terimlerin bu arastirmayla
sunrli tammlan sunlardir.
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1.6. Tammlar.

Okul Yoneticisi: Kamu Hizmeti Komisyonu'nca atanan, orta okul, lise, mesleki
ve teknik liselerde gorevli Mudur ve Mudur Muavinlerini kapsar (Ogretmenler
Yasasi, 1985).
Ogretmen: Bakanligm ve Bakanhga bagh egitim ve ogretim kurum ve
kuruluslannm yurutmekle yukumlu oldugu egitim ve ogretim hizmetlerinin
gerektirdigi asil ve surekli gorevleri yerine getiren surekli personeli anlatir
(Ogretmenlcr Yasasi, 25/1985).
Genel Muzik Egitimi: Bakanliga bagh egitim ve ogretim kurum ve kuruluslannda,
mufredat programma uygun olarak yurutulmekte olan, muzik egitimi
(Ogretmcnler Yasasi, 1985).

1.7. Kualtmalar.

Arastirmada kullamlan kisaltmalar soyledir:
G.L.: Genel Lise.
K.K.T.C. M.E.veK.B.: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Milli Egitim ve Kultur
Bakanhgi.
M.vT.L.: Mesleki ve Teknik Lise.
K.K.T.C.: Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
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BOLUMII

n.otu ARASTIRMALAR
2. L Yurticinde
Yurt icinde simdiye kadar bu konuda yapilrms herhangi bir arastirmaya
raslanmarmstir.

2.2. Yurtd1smda
Ali Ucan'm 1996 yihnda "Insan ve Muzik, Insan ve Sanat Egitimi'' adh
cahsmasinda benzer konulara deginilmektedir, Muzik egitiminin insan
yasammdaki yeri ve onemine isaret edilmekte ozellikle ilk ogretim ve orta
ogretim'de genel muzik egitiminin yaygmlastmlmasmm onerni vurgulanmaktadrr.
Yine ilhan Ozgul ile Ali Ucan'm 1998 yilmda birlikte hazirladiklan
"Egitim Fakiilteleri Smif Ogretmenligi Bolumleri Ogrcncilcrinin Miizik 1 - 2
Derslerine Muziksel Giris Duzeyleri" adh cahsmalannda da iilkenin farkh
bolgelerinden fakiiltelere gelen ogrencilerin alrrus olduklan genel miizik
egitiminin seviye olarak farkhhk gosterdigini, bazi bolgelerde ise verilen muzik
egitiminin tamamen yetersiz oldugunu irdeledigi gorulmektedir.
Muammer Sun 1998 yilmda "Temel Muzik Egitimi" adh eserinde temel
muzik egitimini okul oncesinden baslayip ilk ogretim ve orta ogretimde de
desteklenen bir sekilde devam etmesi gerektigini vurgulamakta 9agda~bir miizik
kiiltiirii edinilebilmesi icin gerek Klasik Turk Muzigi, Geleneksel Turk Halk
Muzigi ve gerekse Evrensel Muzik ile ilgili yaygm olarak ogrencilere verilmesi
icin gerekli arac ve gereclerin, enstrumanlann, ortamlann ve ogretmenlerin yeterli
derecede saglanmasimn onemini vurgulamaktadir.
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llyeler

Okul lsimleri

Girne B5lgesi

1. Anafartalar Lisesi
2. 19 Mayis Turk Marif Koleji
3. Lapta Yavuzlar Lisesi

Lefko§a Bolgesi

Magosa Bolgesi

GUzelyyrt B5lgesi
· lskele B5lgesi

1. Lefkosa Turk Lisesi
2. 20 Temmuz Fen Lisesi
3. Bulet Ecevit Fen Lisesi
4. Turk Marif Koleji
5. ~ht. Huseyin Ruso
Ortaokulu
6. Sedar Simavi Yapi Endustri
ve Meslek Lisesi
7. Haydar Pasa Ti caret Lisesi

Okul
Yonettclsl

5
2
2

4
4

Ogretmenler

10
5
5

3
3

5
10
10
10

4

10

3
5

10
10

l.Narmk Kemal Lisesi
2.Gazi Magosa Turk Marif
Koleji

3

5

3

5

1. GUzelyurt Turk MarifKoleji

2

5

1. Bekir Pasa Lisesi

2

5

Toplam

Toplam

45

105
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BOL UM III

YONTEM

Bu arasurma "Ortaokul ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin Muzik
Egitimine Bakis Acilan'tru saptamaya yonelik, genel tarama ve anket modeline
uygun, betimsel bir arastirmadir. Arastirmada, okul yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin muzik egitimine bakis acilan, anket aracihgi ile elde edilen
verilerin belli istatistiksel islemlerden gecirilerek saptanmisur.

3.1. Evren
Bu arastirmarun en genis evreni, K.K.T.C. 'nin tum okullan ve genel
liseleri le mesleki ve teknik liseleri tumunu kapsar. En dar evreni ise, Lefkosa,
Girne, Magosa, Guzelyurt ve Iskele ilcelerindeki ortaokul ve genel liseleri ile
mesleki ve teknik liselerin icine ahr.
Arastirma, bazi suurhhklar ve guclukler dikkate almarak en genis evrenin
merkezi bir parcasim olusturan en dar evrene yonelik bir temel uzerine
oturmustur,

3 .2. Orneklem
Arastirmanm orneklemi, dar evrenden secilen 45 okul yoneticisi ve 105
ogretmenden olusturulmustur.
Anket uygulanan okullar rastgele secilmemislerdir. Bu okullar ilcelere
gore secilmis, secilen her okuldan toplam 10 yonetici ve ogretmene anket
uygulanrmsnr.
M.E.veK.B. 'na ait bilgiler isigmda arastirmada ornekiem olarak alman
okulyonencilerinin ve ogretmenlerinin gorev yaptiklan okullar, K.K.T.C.'nin
degi$1t·sosya1 . .:. . kulturel okul tiplerine ve ozelliklerine sahip bolgelerde bulunan
okullar arasmda secilmislerdir. K.K.T.C. genelinin 5 ilcesinden omeklem almrms
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ve Gime bolgesi 3, Lefkosa 7, Guzelyurt 2, Magosa 2, iskelel olamk uzere toplam
15 okul. Bu 5 ilcenin herbirinden, 5 okul almarak bu okullarm herbirinden 3
yonetici ve 7 ogretmen olmak tizere, toplam 10 kisiye anket uygulanrrustir.
Arastirmarun omeklemine 2002 - 2003 ogretim yihnda gorev alnus yoneticiler ve
ogretmenler almrmslardir. Okul mudurleri ve mudur mavinleri dogrudan, mudur
yardimcilan ise rastgele secilmislerdir.
Omeklem olarak; tum ortaokul ve lise yonetici ve ogretmenleri.
Alt orneklem olarak da;
Ortaokullarda gorev yapan yoneticiler ve ogretmenler.
Genel liselerde gorev yapan yoneticiler ve ogretmenler.
Mesleki ve teknik liselerde gorev yapan yoneticiler ve ogretmenler.
Ortaokul, genel lise, mesleki ve teknik liselerde gorev yapan
yoneticiler ve ogretmenler ahnnuslardir.

3 .3. V erilerin T oplanmasi
Arastirma, ortaokul ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin genel muzik
egitimine bakis acilanm saptamaya yonelik olup, bilgi toplama arac ve yontemi
olarak anket uygulanrmstir,
Uzman goril~ii Dogrultusunda Efe Akbulut'un cahsmalanndan
yararlarulmisnr .(kaynak<;a)
Bu sorularm gelistirilmesinde "bakis acilan'tnm saptanabilmesi icin
belirlenen boyutlarda olusturulan sorularm acik ve anlasihr bir ifadeyle
sorulmasma dikkat edilmistir.
Arasnrma amacma uygun olarak ve ankette yer alan sorulann genel anlam
ve onemi on bilgide aciklanrms ve goruslerin genel muzik egitimine iliskin oldugu
ozellikle belirtilmistir. Boylece yanhs anlama ve anlasilma, bastan onlenmeye
cahsilrmsnr.
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Anket sorulan, bes bolmeli ve siralamali ( ordinal) bir olcege gore
hazirlannustir.Il.lcan,

1990: 4 - 8)

Her bir soru icin bes secenek arasmda tek bir secenegin isaretlenmesi
istenmistir.

Ankette asagidaki bes bolmeli - sirah olcek kullamlrmsur.

D Tamamen Katihyorum

D Kismen Katihyorum
D Kararsizim
D Kismen Kanhyorum
D Hie;: Katilrruyorum
anket sorulanrun her biri, genel muzik egitiminin okullardaki gerekliligi ve
niteligi hakkmdaki bilgi elde etmeye yoneliktir.
Anket hazirlama asamasmdan soma, daha once de belirtildigi gibi
K.K.T.C. genelinin 5 ilcesinden toplam 15 okuldaki 45 yonetici ve 105 ogretmen,
toplam 150 kisiye anket uygulannusnr. Fakat bazi okullarda sonradan meydana
gelen kadro eksilenleri nedeniyle bu sayilarda bir takim farkhhklar ortaya
ciknustir.
Anket uygulamasmda su hususlara dikkat edilmistir;
1. anketler her okuldan 3 yonetici ve 7 ogretmene uygulanmistir.
Yonetici olarak mudur, mudur basyardimcisi ve mudur yardimcisr dusunulmus,
aynca muzik dismdaki degisik alanlarda (branslarda) gorev yapan 7 ogretmene
anket uygulannusnr.
2. Anketler ogretmenlere dagmhp 3 - 4 gun soma toplanarak, sorularm
ciddi bir sekilde cevaplanmasi icin gerekli zaman verilmistir.
3. Anket iki bolumden olusmustur. I. Bolumde kisisel bilgi edinmek icin
6 soru, II. Bolumde de bakis acilan ile ilgili bilgi edinmek icin 15 soru yer
almistrr.Boylece toplam soru sayisi 21 'i bulmustur,

Ankette cevaplama ile dogrudan iliskili asagidaki kisa aciklamaya yer
verilmistir.
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"Anketteki sorular 5 bolmeli - siralamali bir olcege gore hazirlanmisnr.
Her soru icin size uygun olan bir tek scenegin basmdaki boslugu ( X) isareti
koyarak belirtiniz.
4. Anket uygulanmasi sirasmda yonetici ve ogretmenlerin her hangi bir
cekingenlik gostermemeleri icin, kimliklerin belirtilmemesine ozen gosterilmistir.
Boylece yonetici ve ogretmenlerin gorusleri ictenlikle ve gercege uygun olarak
yansitmalan icin gerekli kosul ve ortam saglanrmsnr.

3 .4. V erilerin Cozumlenmesi

Arastirmada; okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin genel muzik
egitimine iliskin goruslerini saptamak icin hazirlanan anket sorulanmn her
birinde, kendine uygun secenegi isaretlemek durumunda olan yonetici ve
ogretmen, isaretlernis oldugu secenek sayesinde secenegin yer aldigi soru ile elde
edilmek istenen gorustl, bir derecelemeye tabi olmaktadir.
Okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin genel muzik egitiine iliskin bu
gortisleri ile elde edilen bilgilerin istatistiksel coztlmlenmesinde, frekans (f) ve
yuzde (%) kullarulrrustir. Bulgular once tablolar halinde verilmis olup, ardmdan
sozel olarak ifade edilmistir.
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BOLUMIV
BULGULAR VE YORUM

Bu bolumde, toplanrms olan verilerin, arasnrmanm problemi cercevesinde
cozumlenmesi sonucu elde edilen bulgulara ve bunlann yorumlanna yer
verilmistir, Bulgular ve yorumlar dart bolumden olusmaktadir.
Birinci bolurnde ortaokullarda gorev yapan tum okul yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin bakis acilan ile ilgili istatiksel islemlerle elde edilen bulgular ve
bunlarm yorumlan yer alrmstir.
Ikinci bolumde, gene! liselerde gorev yapan tum okul yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin bakis acilan ile ilgili istatistiksel islemlerle elde edilen bulgular
ve bunlarm yorumlan yer alrmstir.
Ucuncu bolumde, mesleki ve teknik liselerde gorev yapan turn okul
yoneticilerinin ve ogretmenlerinin bakis acilan ile ilgili istatiksel islemlerle elde
edilen bulgular ve bunlann yorumlan yer alrmstir,
Dorduncu bolumde ise ortaokul, gene! lise, mesleki ve teknik
liselerde gorev yapan tumtmun bir butun olarak bakis acilan ile ilgili istatiksel
islemlerle elde edilen bulgular ve bunlarm yorumlan yer alrmstir.
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4.1. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin
"Ortaokul ve Liselerde T-Um Ogrenciler Genel Muzik Egitimi Gormelidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 1. "Ortaokul ve Liselerde Tum Ogrenciler Genel Muzik Egitimi
Gormelidir"

~

e

Yonenciler
Yuzde
Say1
%
f

Ogretm enter

Say1
f

vuzde
%

61
37
2

Tamamen Kat1lan

7

K1smen Kattlan

7

39
39

Kararsz
K1sm en katumavan

-

-

23
14
1

4

22

-

Hie Kenlmeven

-

-

-

-

Toolarn

18

100

38

100

Tablo l 'de goruldugt; gibi, ortaokul yoneticilerinin % 39'u tamamen ve
%39' u kismen olmak uzere toplam % 78'i, "ortaokul ve liselerde her ogrenci
m-Uzik egitimi gormelidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin %
22'si ise bu goruse kismen katilmamaktadir. Bu durum, ortaokul yoneticilerinin
buyuk bir bolumnnun, ortaokul ve liselerde tum ogrencilerin muzik dersi gormesi
gerektigi gorusunde olduklanm ortaya koymaktadir.
Ortaokul ogretmenlerinin %61 'i tamamen ve %37'si kismen olmak uzere
toplam %98'i, "ortaokul ve liselerde her ogrenci muzik egitimi gormelidir".
Gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 2'si ise bu goru~
karsismda kararsizdir,
Butun bu bulgulardan ortaokul yoneticilerinin buyuk bir bolumunun,
ogretmenlerinin ise 90k buyuk bir bolumunun, ortaokul ve liselerde her ogrencinin
muzik egitimi gormesi gerektigi goru~uni.i tasidiklan anlasilrnaktadir.
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4. 2. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Genel Muzik Egitimini Ses, Calgi, Muziksel Begeni,
Muzik Bilgisi, Muziksel Y araticihk, Muziksel Kisilik ve
Etkinlikler Kapsamahdir" Gorusune Katilma Dereceleri
Tablo 2. "Genel Muzik Egitimini Ses, Calgi, Muziksel Begeni,
Muzik Bilgisi, Muziksel Y araticihk, Muziksel Kisilik ve Etkinlikler
Kapsamahdir"

Yonetldler
Say,
Yuzde
~

e

T amamen Kat1lan
Kisrnen Kat1lan
Kerarsz
K1sm en Kat1lmayan
Hie Kat,lmavan
Toplam

Ogretm enler
Say,

YDzde

f

%

f

%

5

28

53

8
3

44

20
17

45

-

-

2

17
11

1

2

-

-

-

-

18

100

38

100

Tablo 2'de goruldiigu gibi, ortaokul yoneticilerinin % 28'i tamamen, %
44'ii kisrnen olmakuzere toplam % 72'si, "genel muzik egitimini ses, calgi,
muziksel begeni, muzik bilgisi, muziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve
etkinlikler kapsarnahdir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin, %
11 'i bu goruse kismen katilmamakta olup % 17'si ise kararsiz durumdadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % 53'ii tamamen ve % 45'i kisrnen olmak uzere
toplam % 98'i, "genel muzik egitimini ses, calgi, muziksel begeni, muzik bilgisi,
milziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve etkinlikler kapsamahdir" gorusune
katilmaktadirlar, Soz konusu ogretmenlerin % 2'si bu goruse kismen
katilmamaktadir.
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Butun bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k
buyuk bir bclumunun, genel muzik egitimini, ses, calgi, muziksel begeni, muzik
bilgisi, muziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve etkinlikler kapsamahdir, gorusunu
tasidiklan anlasilmaktadir,

4. 3. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogrctmcnlcrinin,
"Toplumlann Ortak Muzik Kulturlerinin
Olusturulmasmda Muzik Egitiminin Onemli Bir Rolti
Vardir" Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 3. "Toplumlann Ortak Mnzik Kultnrlerinin
Olusturulmasinda Mnzik Egitiminin Onemli Bir Rolu Vardir"

Yonenctler
~

e

T amamen Kenlan
Kismen Kat1lan
Kararsz
K1sm en kanlmsyan

Hie Kat1lmavan
Toolam

Say1
f

YOzde

8

44

6

33

1

%

Ogretm enler
Say1
YOzde
f
%

47

6

18
19
1

3

17

-

-

-

-

-

-

18

100

38

100

50

3

Tablo 3'de gorilldilgil gibi, ortaokul yoneticilerinin % 44'U tamamen ve %
33'U kismen olmak uzere toplam %77'si "toplumlann ortak muzik kulturlerinin
olusturulmasmda, mtizik egitiminin onemli bir rolu vardir" grusune
katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 17'si bu goruse kismen katilmakta
olup. % 6's1 ise kararsiz durumdadirlar,
Ortaokul ogretmenlerinin % 47'si tamamen % 50'si kismen olmak uzere
top lam % 97' si, "toplumlann ortak muzik kulturlerinin olusturulmasmda muzik
egitiminin onemli bir rolu vardir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
ogretmenlerin % 3 'ii ise bu gorus karsismda kararsiz durumdadir.
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Bullin bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmealerinin 90k

buyuk bir bolumuntm, "toplumlann ortak miizik kulturlerinin olusturulmasmda
muzik egitiminin onemli bir rolu vardir" gorustmii tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 4. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Genel Muzik Dersi O Alan Icin Y etismis Ogretmenler

Tatafmdan Verilmelidir" Gorusune kanlma Dereceleri.

Tablo 4. "Genel Milzik Dersi O Alan lcin Yetismis Ogretmenler
Tatafmdan Verilmelidir"

Yonetlctler
Say1
YOzde
~
Derece

Ogretm enter
Say1
Yuzds
f
%

f

%

Tamamen Kataar
Krsm en Kat1lan

11

61

30

79

7

39

8

Kararsz
K1smen Kat1lmayan

-

-

Hi c Kat1lmavan

-

Toolarn

18

100

21
-

38

-

100

Tablo 4'de goruldugtl gibi, ortaokul yoneticilerinin % 61 'i tamamen ve %
39'u kismen olmak iizere toplam % IOO'ii, "genel miizik dersi, o alan icin
yetismis ogretmenler tarafmdan verilmesi gerekir" gorusundedirler.
Ortaokul ogretmenlerinin % 79'u tamamen ve % 21 'i kismen olamk uzere,
toplam % 1 OO'ii "genel muzik dersi, o alan icin yetismis ogretmenler tarafmdan
verilmesi gerekir" gorusundedirler.
Butun bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin tamami,
"genel miizik dersi, o alan icin yetismis ogretmenler tarafmdan verilmelidir"
gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir,
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4. 5. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Muzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Dersin Gerekli

Arac - Gereclerle Donanrms Uygun
Y erlerde Y apilrnasiyla S1k1 Sikiya lliskilidir" Gorusune Katilma
Dereceleri.

Tablo 5. "Muzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Dersin Gerekli
Arac - Gereclerle Donannns Uygun Yerlerde Yapilmasiyla
S1k1 Sikiya Iliskilidir"

~

'

Tam amen Kanlen
K1sm en Katrlan
Kerarsz
K1sm en Kat1lmayan

Hi c Kenrnevan
Toolam

Yoneticiler
Say1
Yuzde
O/o
f

Ogretmenler

Say1
f

vuzde
%

8
8

44
44

29
7

79
19

1

6

-

-

1
18

6

-

-

2

5

100

38

100

Tablo 5'de goruldugt; gibi, ortaokul yoneticilerinin % 44'-U tamamen ve %
44'

u kismen

olmak uzere toplam % 88'i, "muzik dersinin verimli olabilmesi,

dersin gerekli arac - gereclerle donanrms uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya
iliskilidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 6's1 bu goruse
hie katilmamakta olup, % 6's1 ise kararsiz durumdadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % 76's1 tamamen ve % 19'u kismen olmak
uzere toplam % 95'i, "muzik dersinin verimli olabilmesi, dersin gerekli arac gereclerle donanrms uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 5'i ise bu goruse hie
katilmamaktadir.
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Bullin bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k 90k
buyuk bir bolumunun, "muzik dersinin verimli olabilmesi, dersin gerekli arac gereclerle donanmis uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir" gorii~iinii
tasidiklan anlasilmaktadir,

4. 6. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullardaki Muzik Ders Saati Y eterlidir", Gorusune
Katilma Dereceleri.

Tablo 6. "Okullardaki Mnzik Ders Saati Yeterlidir",

Yonencller

Say,
~

e

Tamamen Kat1lan

f

Ynzoe
%

6gretm enler
Say1 Yuzde
f

%

16
21
37
21
100

K1smen Kat11an

3
g

50

6
2

Kerarsz

1

5

8

K1srn en Kat11mayan

2

14

Hi c Kat1lmavan

3

Toolarn

18

11
17
100

17

8
38

5

Tablo 6'da goruldugt; gibi ortaokul yoneticilerinin %17'si tamamen ve %
50'si kismen olmak uzere toplam % 67'si "ortaokullardaki muzik ders saati
yeterlidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 11 'i kismen ve
% 17'si hie olmak uzere, toplam % 28'i bu goruse kanlmayip % 5'i ise bu goruse
karsi kararsiz durumdadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin %l6's1 tamamen ve % 5'i kismen olmak uzere
toplam % 21 'i "okullardaki muzik ders saatleri yeterlidir" gorusune
katilmaktadrrlar. Soz konusu ogretmenlerin %37'si kismen ve % 21 'i hie olmak
uzere, toplam % 58'i, okullardaki muzik ders saatlerinin yeterli olmadigi
gorusttnde olup, % 21 'i ise kararsiz durumdadirlar.
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Butun bu bulgulardan, ortaokul yoneticileri, okullardaki muzik ders saati
yeterlidir, gorusunde olup, ortaokul ogretmenleri ise, okullardaki muzik ders saati
yetersizdir, gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 7. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,

"Muzik Dersinin Gunluk Programda, Ogrcncilcrin
Y orgun Olmadigi Saatlere Konmasi gerekir" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 7. "Muzik Dersinin Gunluk Programda, Ogrencilerin Y orgun

Olmadrgi Saatlere Konmasi gerekir"

~
D
Tam amen Kat1lar

Yonencller
YOzde
Say1
O/o
f

Kr srn en Katrlan

2
6

Kararsz

1

«rsm en Kat11rnayan

8

Hi c Kat1lmavan

1
18

Toolem

Ogretm erner

Say1
f

Yuzde

11

g

24

33
6
44

10
10
8

26
26
21

6

1

3

100

38

100

o/o

Tablo 7'de goruldugu gibi, ortaokul yoneticilerinin % 11 'i tamamen ve %
33 'u kismen olmak uzere toplam % 40'-U, "muzik dersinin gunluk programda
ogrencilerinin yorgun olmadigi saatlere konulmasi gerekir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 44'-U kismen ve %6's1 hie; olmak
uzere, toplam % 50'si bu goruse katilmayip % 26's1 ise kararsiz durumdadirlar.

Ortaokul ogretmenlerinin % 24'-U tamamen ve % 26's1 kismen olamk
uzerc toplam % 50'si "muzik dersinin gunluk programda, ogrencilerin yorgun
olamdigi saatlere konmasi gerekir, gorustlne katilmamaktadirlar.

Ogretmenlerin

yansi ise, "muzik dersinin gunluk programda ogrencilerin yorgun olmadigi
saatlere konmasi gerekir" gorfi;,finfi tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 8. Ortaokul Yoneticilerinin ve ogretmenlerinin,
"Miizik Dersleri Cesitli Muzik Etkinlikleri ile
Desteklenmelidir"

Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 8. "Muzik Dersleri Cesitli Muzik Etkinlikleri ile Desteklenmelidir"

Yoneticller
vuzde
Say1

Ogretmenler
Yuzde
Say1
%
f

~Derecs

f

%

Tamamen Kenlan

5

7

18

K1srnen Katrlan

7

2

K1smen Kat11mayan

4

28
2
1

74

Kararsz

28
39
11
22

Hi c Kat1lmavan
Toolam

-

-

-

18

100

38

100

5
3

Tablo 8'de goruldugu gibi, ortaokul yoneticilerinin % 28'i tamamen ve %
39'u kismen olmak uzere, toplam %67'si "muzik dersleri cesitli muzik etkinlikleri
ile desteklenmelidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 22'si
bu goruse katilmamakta olup, %11'i ise kararsiz durumdadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin %18'i tamamen ve % 74'ii kismen olmak uzere
top lam % 92' si, "muzik dersleri cesitli muzik etkinlikleri ile desteklenmelidir"
gorusune katilmaktadir, Soz konusu ogretmenlerin % 3 'ii bu goruse kisrnen
katilmakta olup, % 5'i ise kararsiz durumdadirlar.
Biitiin bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin biiyiik
bir bolumunun "muzik dersleri, cesitli muzik etkinlikleri ile desteklenmelidir"
gorusune katildiklan anlasilmaktadir.
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4. 9. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Secmeli Derslerin Belirlenmesinde, Muzik Dersi
Ilham Edilmelidir" Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 9. "Secmeli Derslerin Belirlenmesinde, Muzik Dersi Ilham
Edilmelidir''

Yonetlciler
Yuzde
Say1

Ogretm enter

Say1

Yuzde

~
Derece

f

%

f

%

Tamamen Kat1lan

3

12
1
1
1
18

12
22
3
1

31

K1smen Katrlan

16
66
6
6
6
100

58
8
3

-

-

38

100

kerarsz
K1sm en Kat,lmayan

Hi c Kat1lmavan
Toolsrn

Tablo 9'da goruldug-U gibi, ortaokul yoneticilerinin % lti'si tamamen ve %
66's1 kisrnen olmak uzere toplam % 82'si, "secrneli dersin belirlenmesinde muzik
dersi ihmal edilmemelidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin %
6's1 kismen ve % 6's1 hie; olmak uzere, toplam% 12'si, bu goruse kanlmamakta
olup, % 6's1 ise kararsiz durumdadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % 31 'i tamamen ve % 58'i kisrnen olmak uzere,
toplam % 89'u, "secmeli dersin belirlenmesinde, muzik dersi ihmal
edilmemelidir", gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 3 '-U bu
goruse kismen katilmamakta olup, % 8'i ise, kararsiz durumdadirlar.
Butun bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin buyuk
bir bolumunun "secmeli deslerin belirlenmesinde, muzik dersi ihmal
edilmemelidir" gorusum; tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 10. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullarda Ders D1~1 Muzik etkinlikleri Mutlak Yer
Almahdir" Gorusune Katilma Derceleri.
Tablo 10. "Okullarda Ders D1~1 Muzik etkinlikleri Mutlak Yer

Almalidir"

e
Tamamen Kanlan
~

Yonenciler
Yuzde
Say1
%
f

Ogretmenler

Say1

f

Yuzde
%

44
44
12

14
21

36

Karersz

8
8
2

3

g

K1sm en Kat11mayan

-

-

-

-

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Toolem

18

100

38

100

K1srnen Katflan

55

Tablo IO'da goruldugu gibi, okul yoneticilerinin % 44' tamamen ve %
44'-U kismen olmak uzere, toplam % 88'i ortaokullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri
mutlaka yer almaktadir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin
% 12' si ise bu goril~ karsismda kararsiz durumdadir.
Ortaokul ogretmenlerimin % 36's1 tamamen ve % 5'i kismen olmak uzere,
toplam % 91 'i, "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer almahdir",
gorusune katilmahdirlar. Soz konusu ogretmenlerin %9'u ise bu goril~ karsismda
kararsiz durumdadir.
Bullin bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k
buyuk bir bolumunun, "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer
almahdir", gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 11. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullardaki Ders D1~1 Muzik Etkinlikleri Y eterlidir"
Gorii~iine Kanlma Dereceleri.
Tablo 11. "Okullardaki Ders D1~1Muzik Etkinlikleri Yeterlidir"

e
Tamamen Kattan

~

K1smen 1<at11an

kararsz
K1sm en Kat11mayan

Hi c Kat1lmavan
Toolam

Y cnen ci ler
Yozde
Say1
%
f
2

4
3
8

1
18

Ogretrn enter
f

YOzde
%

11
22
17

2

5

3

8

9

23

44

32

6

12
12

100

38

100

Say1

32

Tablo 11 'de goriildiigii gibi ortaokul yoneticilerinin, % 11 'i tamamen, ve
% 22'si kismen olmak uzere toplam %33'ii, "okullardaki ders d1~1 muzik
etkinlikleri yeterlidir" gorustine katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 44'ii
kismen ve % 6's1 hie olmak uzere, toplam % SO'si bu goruse katilmamakta olup,
% 1 7' si ise kararsiz durumdadtrlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % S'i tamamen ve % 8'i kismen olmak uzere,
toplam % 13 'ii, "okullardaki ders d1~1 etkinlikleri yeterlidir" gortisune
kanlmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 32'si kismen ve % 32'si hie olmak
uzere toplam % 64'ii, bu goruse katilmamakta olup, % 23'ii ise kararsiz
durumdadir.
Butun bu bulgulardan, ortaokul yonetici ve ogretmenlerinin buyuk bir
bolumtmun "okullardaki ders d1~1 muzik etkinlikleri yetersizdir" gorii~iinii
tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 12. Ortaokul Yoneticileri ve Ogrctmenlerinin,
"Okula Ders Arac - Gereclerinin Saglanmasmda, Muzik
"Dersi ile ilgili Arac - Gerecler ihmal Edilmemelidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 12. "Okula Ders Ar~ - Gereclerinin Saglanmasmda, Muzik "

e
Tamamen Kanlan

~

Yonenclter
Say1
Yuzde
%
f
g

Ogretm enler
Say1
f

Yuzde
%

K1sm en Kat1lan

8

50
44

14

36

22

58

kararsz

1

6

1

3

K1smen Katllmavan

-

-

-

-

Hi c Kanrnevan
Toolam

-

-

1

3

18

100

38

100

Tablo 12'de gortildtigti gibi, okul yoneticilerinin % 50'si tamamen ve %
44'ti kismen olmak uzere, toplam % 94'ti "okula ders arac - gereclerin
saglanmasmda, muzik dersi ile ilgili arac - gerecler ihmal edilmemelidir"
gorusune kanlmaktadirlar.

Sozkonusu yoneticilerin % 6's1 ise goruse kararsiz

durumdadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % 36's1 tamamen ve % 58'i kismen olmak
uzere, toplam % 94 'ti, "okula ders arac - gereclerinin saglanmasmda, muzik dersi
ile ilgili arac - gerecler ihmal edilmemelidir" katilmaktadirlar. Sz konusu
ogretmenlerin % 3 'ti bu goruse hie katilmayip, % 3 'ti ise kararsiz durumdadirlar.
Butun bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k
buyuk bir bolumu, "okula ders arac - gereclerin saglanmasinda, muzik dersi ile
ilgili arac - gerecler ihmal edilmemelidir" goril~tin-U tasidiklan anlasilrnaktadir.
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4. 13. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogrctmenlerinin,
"Ogrencilerin Muziksel Basansi, Diger Alanlardaki
Cahsma ve Basanlanna Olumlu ve Anlamh Katkilarda
Bulunur" Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 13. "Ogrencilerin Muziksel Basansi, Diger Alanlardaki
Cahsma ve Basanlanna Olumlu ve Anlamh Katkilarda Bulunur"

erece
T arnernen Kanlan

~

Yonetlciler
Yuzde
Say1
%
f

Ogretmenler
Say1
Yazde
O/o
f

4

22

7

18

K1sm en Katllan

10

56

22

58

Kerarsz
K1smen Katllmayan

4

-

6

22

3

16
8

Hi c Katilmavan
Toolam

-

-

18

100

38

-

100

Tablo 13'de goruldugt; gibi, ortaokul yoneticilerinin % 22'si tamamen ve
% 56's1 kismen olmak uzere toplam % 78'i, "ogrencilerin muziksel basansi, diger
alanlardaki cahsma ve basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda bulunur"
gorusune katilmaktadrrlar. Soz konusu yoneticilerin % 22'si bu goruse kismen
katilmaktadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % 18'i tamamen ve % 58'i kismen olmak uzere
toplam % 76's1, "ogrencilerin muziksel basansi diger alanlardaki cahsma ve
basanlanna olumlu ve anlamh katkida bulunur" gorusune katilmaktadirlar. Soz
konusu ogretmenlerin % 8'i kismen katilmamakta olup, % l6's1 ise kararsiz
durumdadirlar.
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Bullin bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin buytlk
bir bolumunun, "ogrencilerin muziksel basansi, diger alanlardaki cahsrna ve
basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda bulunur" goru~unu tasidiklan
anlasilmaktadir.
4. 14. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogrctmcnlcrinin,
"Okullannda Gorev Yapan Muzik Ogretmenleri
Alanlarmda (Branslannda) Yeterlidirler" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 14. "Okullannda Gorev Yapan Milzik Ogretmenleri Alanlannda
(Branslannda) Yeterlidirler"

e
T amamen Kanlan
~

Yonetlciler
Say1
Yuzde
O/o
f

g

K1smen Katflan

8

50
44

Karersz
K1srn en Katrlrnayan

-

-

-

-

Hi c Kanlmavan
Toplam

1
18

6

100

Ogretrn enter
Say1
Yuzde
%
f

17
17
4

45
45
10

38

-

100

Tablo 14'de gortildtigtl gibi, ortaokul yoneticilerinin % 50'si tamamen ve
% 44'u kismen olmak uzere toplam % 94'u, "okullarmda gorev yapan muzik
ogretmenleri, alanlarmda (branslannda) yeterlidirler" gorusune katilmaktadirlar.
Soz konusu yoneticilerin % 6's1 ise bu goruse hie katilmamaktadirlar.

Ortaokul ogretmenlerinin % 45'i tamamen ve % 45'i kismen olmak uzere
toplam % 90'1, "okullarmda gorev yapan muzik ogretmenleri, alanlannda
(branslannda) yeterlidirler" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin
% 1 O'u ise bu goruse kararsiz durumdadir,

LIBRARY
Bullin bu bulgulardan okul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k
· bir bolumunun, "okullannda gorev yapan muzik ogretmenleri alanlarmda
(branslannda) yeterli olduklan" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 15. Ortaokul Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullannda Gorev Y apan Muzik Ogretmenleri,
Derslerini Basanh Bir Sekilde Islcmektedirler"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 15. "Okullannda Gorev Yapan Muzik Ogretmenleri, Derslerini
Basanh Bir Sekilde lslemektedicler"

Y onen ci ler
Yuzde
Say1

~k

Ogretm enter

Yuzde

O/o

Say1
f

44
50

15
19

-

40
50
5
5

O/o

Tamamen Kat1lan

f
8

K1sm en Kat11an

9

Kararsz
K1sm en Katrlmavan

1

6

2
2

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Toolam

18

100

38

100

e

Tablo 15'de goruldugu gibi, ortaokul yoneticilerinin % 44'u tamamen ve
% 50'si kismen olmak uzere toplam % 94'u, "okullarmda gorev yapan muzik
ogretmenleri, derslerini basanh bir sekilde islernektedirler" gorusune
katilmaktadirlar.soz

konusu yoneticilerin % 6's1 bu goruse kismen

katilmamaktadirlar.
Ortaokul ogretmenlerinin % 40' tamamen, % 50'si kismen olmak uzere
toplam % 90'1, "okullarmda gorev yapan muzik ogretmenleri, derslerini basanh
bir sekilde slemektedirler" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin
% 5'i bu goruse kismen katilmayip, % 5'i ise kararsiz durumdadir.
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Bullin bu bulgulardan, ortaokul yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k
buyuk bir bolumunun, "okullannda gorev yapan muzik ogretmenleri, derslerini

basanh bir sekilde islernektedirler" gorusunu tasimaktadirlar.

4. 16. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Ortaokul ve Liselerde Tum Ogrcnciler, Genel Muzik
Egitimi Gormeleri Gerkir" Gorusune Katilma
Dereceleri.

Tablo 16. "Ortaokul ve Liselerde Turn Ogrenciler, Genet Muzik Egitimi
Gormeleri Gerkir"

lstatlstlk

Yoneticiler
YOzde
Say1

Ogretm enter
Say1

Yozde
%

Derece

f

O/o

f

Tamamen kenlen

2

22

g

K,smen Katllan

6

67

Kararsz

-

-

5
1

K1smen Kat1lmayan

1

11

3

50
28
5
17

Hi c Kanrnaven

-

-

-

-

Toolarn

9

100

18

100

Tablo 16'da gori.ildugti gibi, genel lise yoneticilerinin % 22'si tamamen ve
% 67'si kismen olmak uzere toplam % 89'u, "ortaokul ve liselerde her ogrenci
muzik egitimi gormelidir" katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 11 'i bu
goruse kismen katilmaktadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin % 50'si tamamen ve % 28'i kismen olmak
uzere toplam % 78'i "ortaokul ve liselerde her ogrenci muzik egitimi gormelidir",
gorusune katilmaktadrrlar. Soz konusu ogretmenlerin % 17'si bu goruse kismen
katilmamakta olup, % 5'i ise kararsiz durumdadirlar.
Bullin bu bulgulardan, genel liser yoneticilerinin ve ogretmenlerinin buyuk
bir bolumunun, "ortaokul ve liselerde her ogrencinin muzik egitimi gormesi"
gerektigi gorusunu tasidigi anlasilmaktadir.
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4. 17. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Genel Muzik Egitimini Ses, Calgi, Muziksel Begeni,
Muzik Bilgisi, Muziksel Yaraticihk, Muziksel Kisilik
ve Etkinlikler Kapsamhdir", Gorusune Kanlma
Dereceleri.
Tablo 17. "Genel Muzik Egitimini Ses, Calgi, Muziksel Begeni, Muzik
Bilgisi, Muziksel Y araticihk, Muziksel Kisilik ve Etkinlikler
Kapsamhdir",

lstatistik
Derece
Tamamen Kanlan

Yoneticiler
'ruzde
Say1
O/o
f
45
4

6gretm enter
Say1
Yuzde
O/o
f
7

39
61

33
11
11

11
1

Krsm en Katrlmayan

3
1
1

-

-

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Toolarn

9

100

18

100

K1sm en Katti an

Kararsz

-

Tablo 17'de goruldugu gibi, genel lise yoneticilerinin % 45'i tamamen ve
% 33'-U kismen olmak uzere toplam % 78'i, "genel muzik egitimini ses, calgi,
muziksel begeni, muzik bilgisi, muziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve
etkinlikler kapsamhdir" gorusttne katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin %
11 'i bu gorii~e kismen katilmakta olup, % 11 'i ise kararsiz durumdadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin % 39'u tamamen ve % 61 'i kismen olamk
uzere toplam % 1 OO'ii "genel muzik egitimini ses, calgi, muziksel begeni, muzik
bilgisi, muziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve etkinlikler kapsamahdir",
gorusune katilmaktadirlar.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin buyuk bir bolumunun ve
genel lise ogretmenlerinin ise tamami, "genel muzik egitimini ses, calgi, muziksel
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begeni, muzik bilgisi, muziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve etkinlikler
kapsamahdir", goril~i.inil tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 18. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Toplumlann Ortak Muzik Kulturlerinin
Olusturulmasmda Muzik Egitiminin Onemli Bir Rolu
V ardir" Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 18. "Toplumlarm Ortak Muzik Kulturlerinin Olusturulmasmda
Muzik Egitiminin Onemli Bir Rolu V ardir"

~k
Derece
Tam amen kanlen
Krsmen v(at11ar1

Yonenciler
vuzde
Say1
O/o
f
56
5
44
4

Ogretm enter
Yuzde
Say1
%
f

14

22
78

4

Kararsz
K1smen Kat1lmayan

-

-

-

-

-

-

-

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Toolem

9

100

18

100

Tablo 18'de goruldugu gibi, genel lise yoneticilerinin % 56's1 tamamen ve % 44'i.i
kismen olmak uzere toplam % lOO'i.i, "toplumlann ortak muzik kulturlerinin
olusmasmda, muzik egitiminin onemli bir rolu vardir'tgorusune katilmaktadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin %22'si tamamen ve % 78'i kismen olmak
uzere toplam % 1 OO'i.i, "toplumlarm ortak muzik kulturlerinin olusmasmda, muzik
egitiminin onemli bir rolu vardir'tgorusune katilmaktadirlar.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
tamamuu.t'toplumlann

ortak muzik kulturlerinin olusturulmasmda, muzik

egitiminin onemli bir rolu vardir", gorusuml tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 19. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Genel Muzik Dersi O Alan Icin Y etismis
Ogretmenler Tarafmdan Verilmelidir" Gortisune
Katilma Dereceleri
Tab lo 19. "Gene I Mnzik Dersi O Alan Icin Y etismis Ogretmenler
Tarafmdan V erilmelidir"

I~

Derece
Tamamen Kanlan

Yoneticiler
Say,
YOzde
f
o/o

Ogretm enter
Say,
f

Yuzde
%

78
11

17
1

94

K1smen Katrlan

7
1

Kararsz

-

-

-

-

K1sm en Kat,lrnayan

1

11

Hi c Kat1lmavan
Toolam

-

-

-

-

-

9

100

18

100

6

Tablo 19'da goriildiigii gibi, genel lise yoneticilerinin % 78'i tamamen ve
% 11 'i kismen olmak uzere, toplam % 89'u, "genel muzik dersi o alan yetismis
ogretmenler tarafmadn verilmelidir" gorusune katilmaktadnlar.

Soz konusu

yoneticilerinin % 11 'i bu gorii~e kismen katllmamaktadir.
Genel lise ogretmenlerinin % 94'ii tamamen ve % 6's1 kismen olamk uzere
toplam % IOO'ii, "genel muzik dersi o alan icin yetismis ogretmenler tarafmdan
verilmesi gerekir" gonlsune katllmaktad1rlar.
Btittin bu bulgulardan, genel lise yonetiilerinin ve ogretmenlerinin hemen
hemen tarnarm, "genel mtizik dersi o alan icin yetismis ogretmenler tarafmdan
verilmesi gerekir" gorii~iinii tasidiklan anla~Ilmaktadir.
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4. 20. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Muzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Ders Icin
Gerekli Arac - Gereclerle Donannus Uygun Y erlerde
Y apilmasiyla Siki Sikiya lliskilidir" Gorusune
'Katllma Dereceleri
Tablo 20. "Muzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Ders Icin Gerekli Arac -

Gereclerle Donanmis Uygun Yerlerde Yapilmasiyla Srki Sikiya Iliskilidir"

~

e

Ta ma men Kat1lan

Yonencuer
Say1
Yuzde
O/o
f

Ogretm enter
Say1
f

Yuzde
%

3
3

33
33

14
4

78
22

22
12

-

-

K1sm en Kat1lmayan

2
1

-

-

Hi c Katnnavan

-

-

-

-

Toolarn

g

100

18

100

K1sm en Kat11an

Kararsz

Tablo 20'de goruldugt; gibi, genel lise yoneticilerinin % 33'i.i tamamen ve % 33'i.i
kismen olamk uzere Toplam % 66's1, "muzik dersinin verimli olabilmesi, ders
icin gerekli arac - gereclerle donanmis uygun yapilmasiyla siki stkiya iliskilidir",
gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 12'si bu goruse kismen
katilmayip, % 22'si kararsiz durumundadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin % 78'i tamamen ve % 22'si kismen olamk
i.izere toplam % 1 OO'i.i, "muzik dersinin verimli olabilmesi, ders icin gerekli arac gerecle donanmis uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir" gorusune
katilmaktadirlar.
Bntun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin buyuk bir bolumu,
ogretmenlerinin ise tamami, "mi.izik dersinin verimli olabilmesi, ders icin gerekli
arac - gereclerle donanrms uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir"
gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 21. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretrnenlerinin,
"Okullardaki Muzik Ders Saati Y eterlidir'tGorusune
Kanlma Dereceleri
Tablo 21.'"0kullardaki Muzik Ders Saati Yeterlidir"

·~

e

Yonenciler
Say,
Yuzde
O/o
f

T amamen Kati Ian

1

11

K,smen Kat11an

4

45

kerersz

1

11

K1sm en Kat1lmayan

3

33

Hi c Kat1lmavan

-

-

Toolam

9

100

Ogretm enter

Say1
f

'ruzde

3
4
5
5

17
22
28
28

1
18

5

O/o

100

Tablo 21 'de goruldugt; gibi, genel lise yoneticilerinin % 11 'i tamamen ve
% 45'i kismen olmak uzcre toplam % 56's1, "okullardaki ders saati yeterlidir"

goruiune kanlmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 33 'ii bu goruse kismen
katilmayip, % 11 'i ise bu gorii~ karsismda kararsiz durumdadirlar.
Genel lise ogretmenlerinln % 17'si tamamen ve % 22'si kismen olmak
iizere toplam % 39'u, "okullardaki muzik ders saati yeterlidir" gorusune

katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerinin % 5'i hie ve % 28'i ise bu
goruse kismen katilmaktadir. Bu ogretmenlerin % 28'i de kararsiz durumdadirlar.
Butun bu bulgulardan, gelen lise yoneticilerinin buyuk bir bolumunun ve
ogretmenlerinin bir bolumu, "okullardaki muzik ders saati yeterlidir" gorusunu
tasidiklan anlasilmaktadir.

37

4. 22. Genel Lise Ycneticilerinin ve Ogretmenlerinin,

"Muzik Dersi Gunluk Programda, Ogrencilerin
Y orgun Olmadigi Saatlere Konmasi Gerekir"
Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 22. "Mnzik Dersi Gnnluk Programda, Ogrencilerin Yorgun
Olmadigi Saatlere Konmasi Gerekir"

lstatistik
Derece

Yonetlclter
Say,
Yuzde
f
%

Ogretm enter

Say,
f

'ruzde
O/o

Tamamen Kaman

1

11

4

22

K1 sm en Kati Ian

5

56

6

33

Kararsrz

-

-

1

11

Ktsmen Kat11mayan

3

33

6

33

Hi c kanrneven

-

-

1

Toolern

g

100

18

11
100

Tablo 22'de goruldugt; gibi, genel lise yoneticilerinin % 11 'i tamamen ve
% 56's1 kismen olmak uzere toplam % 67'si, "muzik dersinin gtmluk programda,
ogrencilerin yorgun olmadigi saatlere konmasi gerekir" gorusune katilmaktadirlar.
Soz konusu yoneticilerin % 33 'ii bu goruse kismen katilmamaktadir.
Genel lise ogretmenlerinin % 22'si tamamen ve % 33'ii kismen olmak
uzcre toplam % 55'i, "muzik dersinin gunluk programda ogrencilerin yorgun
olmadigi saatlere konmasi gerekir", gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
ogretmenlerin % 11 'i hie ve % 33 'ii, bu gorii~e kismen katilmamakta olup, % 11 'i
ise kararsiz durumundadirlar.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
cogunlugu, "muzik dersinin gunluk programda, ogrencilerin yorgun olmadigi
saatlere konmasi gerekir" gorii~iinii tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 23. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlcrinin,
"Muzik Dersleri Cesitli Muzik Etkinlikleri ile
Desteklenmelidir"

Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 23. "Muzik Dersleri Cesitli Muzik Etkinlikleri lle
Desteklenmelidir''

~

e ec

Yoneticiler
Say1
Yuzce
f
%

Ogretm enter
Say1
YOzde
O/o
f

T amamen Kat1lan

2

22

7

39

K1sm en Katflan

6

67

Kararsz

1

11

10
1

56
5

K1sm en Kat1lmayan

-

-

-

-

Hi c Kat1lmavan
Toolam

-

-

-

-

g

100

18

100

Tablo 23'de goriildiigu gibi, genel lise yoneticilerinin % 22'si tamamen ve
% 67'si kismen olmak uzere toplam % 89'u, "muzik dersleri cesitli muzik
etkinlikleri ile desteklenmelidir'tgortlstine katilmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % 11 'i ise bu gorii~karsismda kararsiz durumundadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin %39'u tamamen ve % 56's1 kismen olmak
uzere toplam % 95'i, "muzik dersleri, cesitli muzik etkinlikleri ile
desteklenmelidir". Gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu gretmenlerinin % 5'i
ise bu gorus karsismda kararsiz durumdadirlar.
Butun bu bulgulardan, lise yoneticilerinin buyuk bir bolumuntln,
ogretmenlerinin ise 90k buyuk bir bolumunu, "muzik dersleri, cesitli muzik
etkinlikleri ile desteklenmelidir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 24. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogrctmcnlcrinin,
"Secmeli Derslerin Belirlenmesinde, Muzik Dersi
ihmal Edilmemelidir" Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 24. "Secmeli Derslerin Belirlenmesinde, Muzik Dersi ihmal
Edilmemelidir"

~

e

Tamamen Kat1lan

Yonenctler
Say1
Yuzde
f
%

Ogretrn erner

Say1
f

Yuzde
%

8

44
50
6

K1sm en Kat11an

4
5

44
56

9

Kararsz

-

-

1

K,sm en Kat1lmayan

-

-

-

Hi c Katilmayan
Toplam

-

-

-

-

9

100

18

100

Tablo 24'de goriildiigii gibi, genel lise yoneticilerinin % 44'ii tamamen ve
% 56's1 kismen olmak iizere toplam % lOO'ii,"secrneli derslerin belirlenmesinde,

muzik dersi ihmal edilmemelidir" gorusune kanlmaktadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin % 44'ii tamamen ve % 50'si kismen olamk
uzere toplam % 94 'ii, "secmeli derslerin belirlenmesinde, muzik dersi ihmal

edilmemelidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin %
6's1 ise bu gorii~karsismda kararsiz durumundadirlar.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin hemen
hemen tamarm, "secrneli derslerin belirlenmesinde, muzik dersi ihmal
edilmemelidir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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Tablo 25. Genel lise Yoneticilerinin ve Ogretmcnlcrinin,
"Okullarda Ders d1~1 Muzik Etkinlikleri Mutlaka
Yer Almasi Gerekir" Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 25. "Okullarda Ders d1~1 Muzik Etkinlikleri Mutlaka Yer Almasi
Gerekir"

~

e

Tamamen Katnan

Yonenciler
Say1
YOzde
O/o
f

Ogretm enter

Say1
f

YOzde
%

K1sm en Katllan

5
3

56
33

8
8

44
44

Kararsz

-

-

-

-

Krsm en Kat1lmayan

1

11

Hi c Kanlmevan

-

-

Toolarn

9

100

1
1
18

11
11
100

Tablo 25'de gorilldtigii gibi, genel lise yneticilerinin % 56's1 tamamen ve
% 33'ti kismen olmak uzere toplam % 89'u, "okullarda ders d1~1 muzik

etkinlikleri mutlaka yer almasi gerekir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % 11 'i ise bu goruse kismen katilmamaktadir.
Genel lise ogretmenlerinin % 44 'ti tamamen ve % 44 'ti kismen olmak
uzere, toplam % 88'i "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer almasi
gerekir't.gorusune katilmaktadirlar. Soz konusuogretmenlerin %11 'i hie; ve %
11 'i ise bu goruse kismen katilmamaktadirlar.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin cok
buyuk bir bolumunun, "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer almasi
gerekir" gorusune katildiklan anlasilmaktadir,
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4. 26. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullardaki Ders D1~1 Muzik Etkinlikleri Yeterlidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 26."0kullardaki

Ders D1~1Muzik Etkinlikleri Yeterlidir"

istatistik
Derece
Tamamen Kat1lan

Yoneticiler
Say1
YOzde
f
%

Krsmen katnan

1
1

11
11

Kararsz

-

-

Krsm en Kat,lmayan

Hi c Kanrnevan

6
1

Tcolarn

9

67
11
100

Ogretmenler

Say1
f

YOzde

1

6
11

2
4

8
3

18

%

22
44

17
100

Tablo 26'da gorilldilgil gibi, lise yoneticilerinin % 11' i tamamen ve %
11 'i kismen olmak uzere toplam % 22'si, "okullardaki ders d1~1 muzik etkinlikleri
yeterlidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 11 'i hie ve %
67'si ise bu goruse kismen katilmamaktadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin % 6's1 tamamen ve % 11 'i kismen olmak uzere
toplam % 17'si "okullardaki ders d1~1 muzik etkinlikleri yeterlidir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 17' si hie ve % 44 'u ise bu goruse
kismen katilmamaktadirlar.
Butun bu bulgulardan genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerjnin 90k az
bir bolumu, "okullardaki ders d1~1 muzik etkinlikleri yeterlidir" gorusunu
tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 27. Genel Lise Yoneticilerinin ve ogretmenlerinin,
"Okula Ders Arac - Gereclerinin Saglanmasmda, Muzik
Ders ile ilgili Arac - Gerecler ihmal Edilmemelidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.

Tabol 27. "Okula Ders Aray- Gereclerinin Saglanmastnda, Muzik Ders ile
11gili Araf - Gerecler lhmal Edilmemelidir"

~k
Derece

Yonettciler
Say,
'ruzde
O/o
f

Ogretm enter

Say,
f

'ruzde
56
39

O/o

Tamamen Kenlen

6

67

K1smen Kat11an

2

22

Kararsz
K,sm en Katllmayan

1

11

10
7
1

-

-

-

-

Hie Kenlmavan

-

-

-

-

Toolam

g

100

18

100

5

Tablo 27'de gori.ildugu gibi, genel lise yoneticilerinin % 67'si tamamen ve
% 22'si kismen olmak uzere toplam % 89'u, "okula ders ara9- gereclerinin
saglanmasmda, muzik dersi ile ilgili arac - gercler ihmal edilmemelidir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 11 'i bu gori.i~ karsismda kararsiz
durumundadir,
Genel lise ogretmenlerinin % 56's1 tamamen ve % 39'u kismen olmak
uzcre toplam % 95'i "okula ders arac-> gereclerin saglanmasmda, muzik dersi ile
ilgili arac - gerecler ihmal edilmemelidir" gorustme katilmaktadirlar. Soz konusu
ogretmenlerin % 5'i, bu gori.i~ karsismda kararsiz durumdadir.
Bullin bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin 90k
buyuk bir bolumunun, "okula ders - arac gereclerin saglanmasmda, muzik dersi
ile ilgili arac - gercler ihmal edilmemelidir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir,

""
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4. 28. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Ogrencilerin Muziksel Basansiz, Diger alanlardaki
Cahsma ve Basanlanna Olumlu ve Anlamh Katkilarda
Bulunur" Gorusune katilma Dereceleri.

Tablo 28. "Ogrencilerin Muziksel Basansiz, Diger alanlardaki Cahsma
ve Basanlanna Olumlu ve Anlamh Katkilarda Bulunur"

~k
Derece
· Tamamen Kat1lan

Yoneticiler
Say,
Yuzde
O/o
f

6gretm enler

Say1
f

Yuzde
%

8

K,smen Katrlan

3
5

33
56

8

Karars1z

-

-

-

44
44
-

Krsm en Katrlmayan

1

11

2

12

Hi c Kat1lmavan
Toolarn

-

-

-

-

9

100

18

100

Tablo 28'de goruldugu gibi, lise yoneticilerinin % 33'u tamamen ve %
56's1 kismen olmak uzere toplam % 89'u, "ogrencilerin muziksel basansi diger
alanlardaki cahsma ve basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda bulunur"
gorusune katilmaktadirlar, Soz konusu yoneticilerin % 11 'i ise bu goruse kismen
katilmamaktadir.
Genel lise ogretmenlerinin % 44'il kismen olamk iizere toplam % 88'i
"ogrencilerin muziksel basansi, diger anlamdaki cahsma ve basanlanna olumlu
ve anlamh katkilarda bulunur" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
ogretmenlerin % 12'si ise bu goruse kismen katilmaktadrr.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin cok cok buyuk bir
bolumunun, "ogrencilerin muziksel basansi, diger alanlardaki cahsma ve
basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda bulunur" goril~ilnil tasidiklan
anlasilmaktadir,
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4. 29. Genel Lise Yoneticilerinin ve Ogrctmcnlcrinin,
"Okullannda Gorev Yapan Muzik Ogretmenleri,
Alanlarmda (Branslannda) Yeterlidir" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 29. "Okullannda Gorev Yapan Muzik Ogretmenleri, Alanlarmda
(Branslannda) Y eterlidir"

·~

e

Yoneticiler
Say,
Yozoe
f
%

Ogretm erner

Say,
f

Yuzde
O/o

Tamamen Kat1lan

5

56

7

39

K1sm en Kati Ian

4

44

11

61

kererse

-

-

-

-

-

Hi c kenrneven

-

-

-

-

Toolsrn

9

100

18

100

Krsm en Katllmayan

Tablo 29'da goriildiigii gibi, genel lise yoneticilerinin % 56's1 tamamen,
ve % 44'ii kismen olmak uzere, toplam % lOO'ii, "okullannda gorev yapan muzik
ogretmenleri, alanlarmda (branslannda) yeterlidirler" gorusune katilmaktadirlar,
Genel lise ogretmenlerinin % 39'u tamamen ve % 61 'i kismen olmak
iizere, toplam % lOO'ii, "okullarmda gorev yapan muzik ogretmenleri, alanlarmda
(branslannda) yeterlidirler" gorusunc katilmaktadirlar,
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
tamami, "okullannda gorev yapan muzik ogretmenlerinin alanlannda
(branslannda) yeterli" olduklan gorusunu paylasmaktadirlar.
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4. 30. Genel Lise Yoenticilerinin ve Ogretrnenlerinin,
"Okullannda Gorev Y apan Muzik Ogretmenleri,
Derslerini Basanh Bir Sekilde lslemektedirler"
Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 30. "Okullannda Gorev Yapan Muzik Ogretmenleri, Derslerini
Basanh Bir Sekilde Islemektedirler"

e
Tamamen Kat1lan
~

Yoneticiler
Say1
Yuzde
f
%

Ogretm enter
Say1
f

Yazde
%

5
8
5

5

44

K1sm en Kati Ian

4

56

Kararsz

-

Krsmen Kat1lmayan

-

-

Hie Kat1lmavan
Toolern

-

-

-

-

g

100

18

100

28
44

28

-

Tabla 30'da goruldugu gibi, genel lise yoneticilerinin % 44'ti tamamen, ve
% 56's1 kismen olamk iizere toplam % lOO'ii, "okullannda gorev yapan miizik
ogretmenleri, derslerini basanh bir sekilde islemektedirler" gorusune
katilmaktadirlar.
Genel lise ogretmenlerinin % 28'i tamamen ve % 44'ti kismen olmak
iizere toplam % 72'si, "okullannda gorev yapan muzik ogretmenleri, derslerini
basanh bir sekilde islemektedirler" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
ogretmenlerin % 28'i ise bu gorus karsismda, kararsiz durumundadir.
Butun bu bulgulardan, genel lise yoneticilerinin tamamr.ogretmenlerinin
ise btiyiik bir bolumttmm, "okullanndaki muzik ogretmenlerinin, derslerini
basanh bir sekilde isledikleri" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir,
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4. 31. Mesleki ve Teknik Lise Yoneticilerinin ve
Ogretmenlerinin, "Ortaokul ve liselerde Tum
Ogrencilerin Genel Muzik Egitimi Gormelidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 31. "Ortaokul ve liselerde Tum Ogrencilerin Genel Muzik Egitimi
Gormelidir"

.~k
Derece

·

Yonencilsr
Say1
Yuzde
O/o
f

Ogretm enler

Say1
f

Yuzde
O/o

Tamamen Kat1lan

7

58

16

52

K1smen Kat1lan

3

26

9

29

Kararsz

-

-

-

-

K1sm en Kat11mayan

1
1
12

8

4

13

8

1
31

6

Hi c Kat1lmavan
Toplern

100

100

Tablo 31 'de goriildiigii gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 58'i
tamamen ve % 26's1 kismen olamk uzere toplam % 84'ii' "ortaokul ve liselerde
tum ogrenciler muzik egitimi gormelidir" gorusune katilrnaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % 8'i hie ve % 8'i ise bu goruse kismen katilmaktadrrlar.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 52'si tamamen ve % 29'u
kismen olmak uzere toplam % 81 'i, "ortaokul ve liselerde, tum ogrenciler muzik
egitimi gormelidir=gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 6's1
hie ve % 13 'ii ise bu goruse kismen Katilmaktadir.
Butun bu bulgulardan, masleki ve teknik lise yoneticilerininve
ogretmenlerinin btiyiik bir bolumunun, "ortaokul ve liselerde tum ogrenciler
muzik egitimi gormelidir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 32. Mesleki ve Teknik Lise Yoneticilerinin ve
Ogrctmcnlerinin, "Genel Mi.izik Egitimi Ses, Calgi,
Mi.iziksel Begeni, Muzik Bilgisi, Muziksel Y araticihk,
Mi.iziksel Kisilik ve Etkinlikler Kapsamahdir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 32. "Genel Muzik Egitimi Ses, Calgi, Muziksel Begeni, Muzik
Bilgisi, Muziksel Y araticihk, Muziksel Kisilik ve Etkinlikler

Kapsamalidrr"

~

e

Yonetlciter
Say1
Yuzde
O/o
f

Karars1z

5
5
2

42
42
16

K1sm en Katrlmayan

-

-

Hi c kaumevan

12

-

Tamarnen Katten
K1sm en Kat,lan

Toolam

100

Ogretm eruer

Say1
f

Yuzde

17
10
2
1
31

57
33

O/o

-

7
3
100
'*q._

Tablo 32'de goruldugtl gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 42'si
tamamen ve % 42'si kismen olmak i.izere toplam % 84'i.i, "genel muzik egitimi
ses, calgi, muziksel begeni, muzik bilgisi, mi.iziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve
etkinlikler kapsamahdtr" gorusune katilmaktadirlar. Sz konusu yoneticilerin %
lti'si bu gori.i~ karsismda kararsiz durumundadir.
Mesleki ve teknik lise cgretmenlerinin % 57'si tamamen ve % 33'i.i
kismen olmak uzere toplam % 90'1, "genel muzsk egitimi ses, calgi, mi.iziksel
begeni, muzik bilgisi, muziksel yarticihk, mi.iziksel kisilik ve etkinlikler
kapsamahdir" gorusune katilmaktadirlar, Soz konusu yoneticilerin % 3 'i.i hie ve %
7' si ise bu goruse kismen katilmamaktadir.
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Biitiin bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yoncucilerinin ve
ogretmenlerinin 90k biiyiik bir bolumtinun, "genel miizik egitimi ses, calgi,
muziksel begeni, muzik bilgisi, miiziksel yaraticihk, miiziksel kisilik ve
etkinlikler kapsamahdrr" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 33. Mesleki ve tknik Lise Yoeneticilerinin ve
Ogretmenlerinin, "toplumlarm Ortak Muzik
Kulturletinin Olusturulmasmda, Muzik Egitiminin
Onemli bir Rolii Vardir" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 33. "Toplumlarm Ortak Muzik Kiiltiirletinin Olusturulmasinda,
Muzik Egitiminin Onemli bir Rolii Vardir"

~

e

Tamamen Kanlan
krsrn en Katllan

kararsc
Krsmen Kat1lmayan

Hie Kat1lmayan
Toolarn

Yonencuer
Say1
Yuzde
O/o
f

5

' 6

Ogretm enter

Say1

Yuzds

f

O/o

45
55

18

-

1

60
30
3

g

-

-

2

7

-

-

-

11

100

30

100

Tablo 33'de goriildiigii gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 45'i
tamamen ve % 55'i kismen olamk iizere toplam % 1 OO'ii, "toplumlann ortak
miizik kiiltiirlerinin olusturulmasmda, muzik egitiminin onemli bir rolu vardir"
gorusune kanlmaktadirlar.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 60'1 tamamen ve % 30'u kismen
olmak iizere toplam % 90'1, "toplumlann ortak muzik kiiltiirlerinin
olusturulmasmda, muzik egitiminin onemli bir rolii vardir" gorusune

katrlmaktadirlar. Soz konusu ogretrnenlerin % 7'si bu goruse kismen katilmayip, % 3'il
ise kararsiz durumundadirlar.
Butun bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yonetici ve ogretmenlerinin tamamma yakm
bir bolumunun, "toplumlarm ortak mtizik kulturlerinin olusturulmasmda, milzik egitiminin
onemli bir rolu vardir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 34. Mesleki ve Teknik Lise Yoneticilerinin ve
Ogretmenlerinin, "Genel Muzik Dersi, 0 Alan Icin
Yetismis Ogretrnenler Tarafmdan Verilmelidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 34. "Genel Milzik Dersi, 0 Alan Icin Yetismis Ogretmenler
Tarafmdan Verilmelidir"

D
~
Tamamen Kat1lan
K1smen Katllan

kararsz
Krsm en katnmavan

Hi c Kanrnevan
Toolarn

Yonencuer
Say,
Yuzoe
f
%
6
60
4
40

Ogretmenler

Say,

YOzde

f

%

23

74

8

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

100

31

100

Tabla 34'de gorilldilgil gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 60'1 tamamen ve %
40'1 kismen olamk uzere toplam % lOO'il, "genel muzik dersi, o alan icin yetismis ogretmeuler
tarafmdan verilmelidir" gorusune katilmaktadirlar.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 74'il tamamen ve % 26's1 kismen olmak ilzere
toplam % lOO'il, "genel muzik dersi, o alan icin yetismis ogretmenler tarafmadan
verilmelidir" gorusune katilmaktadirlar.
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Butun bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin tamarm, "genel muzik dersi, o alan icin yetismis ogretmenler
tarafmdan verilmesi gerekir'tgorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 35. Mesleki ve Teknik Lise Yoneticilerinin ve
Ogretmenlerinin, "Muzik Dersinin Verimli
Olabilmesi, Ders Icin Gerekli Arac - Gereclerle
Donanrms Uygun Y erlerde Y apilmasiyla S1k1 Sikiya
Iliskilidir" Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 35 .. "Mnzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Ders Icin Gerekli ArayGereclerle Donannns Uygun Yerlerde Yapilmasiyla Siki Sikrya Iliskilidir"

~
De rec

Tam amen ksnlen

Yoneticiler
Say,
Yuzde
O/o
f

6gretm erner

Say,
f

Yuzde
%

67
25

22

K1smen Kat1lan

8
3

g

71
29

kerersc

-

-

-

-

K1sm en Kat1lmayan

1

8

-

-

Hi c Kanrneven

-

-

-

-

Toolam

12

100

31

100

Tablo 35'de goruldugu gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 67'si
tamamen ve % 25'i kismen olmak uzere toplam % 92'si, "muzik dersinin verimli
olabilmesi, ders icin gerekli arac - gereclerle donanmis uygun yerlerde
yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir" gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % 8'i ise bu gortise kismen katilmaktadir.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 71 'i tamamen ve % 29'u kismen
olmak uzere toplam % 1 OO'ii, "muzik dersinin verimli olabilmesi, ders icin gerekli
arac - gereclerle donanamis uygun yerlerde yaprlmasiyla siki sikiya iliskilidir"
gorusune katilmaktadirlar.
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Burtin bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin tamamma
yakm bir bolumunun, ogretmenlerinin ise tamarm, "muzik dersinin verimli
olabilmesi, ders icin gerekli arac - gereclerle donanmis uygun yerlerde
yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir" goru~unu tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 36. Mesleki ve Teknik Lise Yoneticilerinin ve
Ogrctmenlerinin "Muzik Dersleri, Cesitli Muzik
Etkinlikleri ile Desteklenmektedir'tGorttsune

Katilma

Dereceleri.

Tablo 36. "Mnzik Dersleri, Cesitli Miizik Etkinlikleri ile
Desteklenmektedir"

Yoneticiler
Say,
'ruzde
O/o
f

~
Derece

Ogretmenler

Say1
f

Yuzde

10
10
4

34
34
14
18

K1sm en Kattlan

5
5

Karersz

1

42
42
8

K1e-m en Kat1lmayan

-

-

5

Hi c Kat1lmavan

1
12

8
100

29

Tamamen katlan

. i;J

... ·

.

.

-

Toolarn

-

·.

O/o

-

100

Tablo 36'da goruldugu gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 42'si
tamamen ve % 42'si kismen olamk uzere toplam % 84'u, "muzik dersleri, cesitli .
muzik etkinlikleri ile derteklenmesi gerekir" gorusune katilmaktadirlar. Soz
konusu yoneticilerin % 8'i bu goruse hie katilmayip, % 8'i ise kararsiz
durumundadirlar.

j/

Meslekiye-teknik lise ogretmenlerinin % 34'u tamamen ve % 34'il kismen
olamk uzere toplam % 68'i, "muzik dersleri cesitli muzik etkinlikleri ile
desteklenmesi gerekir" gorustine katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin %
18'i bu goruse kismen katilmayip, % 14'il ise bu goru~ karsisinda kararsiz
durumundadirlar.
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Bullin bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin buyuk bir bolumunu, "muzik dersleri, cesitli muzik etkinlikleri ile

desteklenmesi gerekir" goru~une tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 37. Mesleki ve Teknik Lise Yoeneticilerinin ve
Ogrctmenlerinin, "Secmeli derslerin Belirlenmesinde,
Muzik Dersi, Ihmal Edilmemelidir" Goerusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 37. "Secmeli derslerin Belirlenmesinde, Muzik Dersi, Ihmal
Edilmemelidir" .

~
Derece

Yonenciler
Say,
vuzoe
%
f

Ogretm enter

Say1
f

Yuzde
%

Tam amen Kati Ian

5

42

12

39

K,smen katnan

6

50

17

55

Kerarsz

1

8

2

6

Krsm en Kat1lmayan

-

-

-

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Toolarn

12

100

31

100

Tablo 37'de goruldngt; gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 42'si
tamamen ve % 50'si kismen olarnk uzere toplam % 92'si," secmeli derslerin
belirlenmesinde muzik dersi ihmal edilmemelidir" gorustme katilmaktadirlar. Soz
konusu yoneticilerin % 8'i ise bu goru~ karsismda kararsiz durumundadir.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 39'u tamamen ve % 55'i kismen
olarnk uzere toplam % 94'u, "secmeli derslerin belirlenmesinde, muzik dersi
ihmal edilmemelidir" goru~fu}._e,,~1lmaktad1rlar.
Soz konusu ogretmenlerin % 6's1
ise bu goru~ karsisinda kararsiz durumundadir.
Bullin bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin 90k buyuk bir bolumunun, "secmeli derslerin belirlenmesinde
muzik dersi ihmal edilrnernelidir" gorusunu ta~1d1klananlasilmaktadir.
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4. 38. Mesleki ve Teknik Lise Yoeneticilerinin ve
Ogretmenlerinin, " Okullarda Ders D1~1 Muzik
Etkinlikleri Mutlaka Yer Almahdir" gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 38. "Okullarda Ders D1~1 Muzik Etkinlikleri Mutlaka Yer
Alrnahdir"

~k
e

YOneticiler
Say,
Yuzde
f
o/o

dgretm enter

Say,
f

YOzde
48

0/o

Tamamen Kstlan

8

67

K1smen Katflan

4

33

15
12

Kararsz

-

-

1

3

Krsmen Katrrmayan

-

-

3

10

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Tcolarn

12

100

31

100

39

Tablo 38'de goruldtigu gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 67'si
tamamen ve % 33 'ii kismen olmak uzere toplam % 1 OO'ii, okullarda ders d1~1
miizik etkinlikleri mutlaka yer almaktadir" gorusune katilmaktadirlar.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 48'i tamamen ve % 39'u kismen
olmak iizere toplam % 87' si, "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer
almahdir" gortlstlne katilmaktadirlar, Soz konusu ogretmenlerin % lO'u bu goruse
kisrnen katilmayip, % 3 'ii ise kararsiz durumundadir.
Butun bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise vonetlcilerinm tamarm,
ogretmenlerinin ise 90k biiyiik bir bolun{iiniin, "okullarda ders d1~1 muzik

-----

etkinlikleri mutlaka yer almahdir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.

-~
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4. 39. Mesleki ve Teknik Lise Yoeneticilerinin ve
Ogretmenlcrinin, "Ogrcncilerin Muziksel Basansi,
Diger alanlardaki Calisma ve Basanlanna
Olumlu ve Anlamh Katkilarda Bulunur" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 39. "Ogrencilerin Muziksel Basansi, Diger alanlardaki Cahsma ve
Basanlanna Olumlu ve Anlarnh Katkilarda Bulunur"

~k
e

Yoneficiler
Say1
Yuzde

Ogretmenler

Say1

'ruzde

f

%

f

%

Tamamen Kat1lan

7

K1sm en Katuan

2

kerarsz

2

58
17
17

K1sm en Katllmayan

-

-

10
13
4
4

32
42
13
13

Hi c Kat1lmavan

1
12

8
100

-

-

31

100

Tootam

Tablo 39'da goruldugu gibi, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin % 58'i
tamamen ve % 17'si kismen olmak uzere toplam % 75'i, "ogrencilerin muziksel
basansi diger alanlardaki cahsma ve basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda
bulunur" gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 8'i bu goruse hie
katilmayip, % 17'si ise kararsiz durumundadirlar.
Mesleki ve teknik lise ogretmenlerinin % 32'si tamamen ve % 42'si
kismen olmak uzere toplam % 74'-U, "ogrencilerin muziksel basansi, diger
alanlardaki cahsma ve basanlanna olumlu ve anlamli katkilarda bulunur"
gorusune katilmaktadirlar, Soz konusu ogretmenlerin % 13 '-U bu goruse kismen
katilmayip, % 13 '-U ise kararsiz durumundadrr.
Butun bu bulgulardan, mesleki ve teknik lise yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin buyuk bir bolumunun, "ogrencilerin muziksel basansi diger
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alanlardaki cahsma ve basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda bulunur"
gorusuntl tasidiklan anlasilmaktadir,

4. 40. Tum Orta ve Lise yoneticilerinin ve
Ogretmenlerinin, "Ortaokul ve Liselerde Tum
Ogrenciler, Genel Muzik Egitimi Gormeleri Gerekir"
Gorusune Katilma Dereceleri
Tablo 40. "Ortaokul ve Liselerde Tum Ogrenciler, Genel Muzik
Egitimi Gormeleri Gerekir"

Yonenciler

~k

Ogretmenler

Say1

Yuzde

Say1

Yuzde

f

0/b

f

o/o

42

K1smen Kat1lan

16
18

47

48
30

55
35

Karars1z

-

-

2

2

4
1
39

11

6
1
87

7
1
100

e
Tamamen Kataan

Krsm en Katrlmayan

Hi c Kat1lmavan
Toolarn

100

Tablo 40'da goruldugt; gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 42'si
tamamen ve% 47'si kismen olmak uzere.toplam % 89'u, "ortaokul ve liselerde,
tum ogrencler muzik dersi gormelidir"gorli~ilnekanlmaktadirlar. Soz konusu
yoneticiclerin % 11 'i ise bu goruse kismen katilmamaktadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin %55'i tamamen ve % 35'i kismen olmak
uzere toplam % 90'1, "ortaokul ve liselerde; tum ogrenciler muzik dersi
gormelidir" gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % l 'i hie % 7'si
bu gorli~ekismen katilmayip, % 2'si ise kararsiz durumundadirlar.
Bullin bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
90k buyuk bir bolumttnun, "ortaokul ve liselerde, tum ogrenciler muzik dersini
gormelidir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 41. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Genel Muzik Egitimini Ses, Calgi, Muziksel Begeni,
Muzik Bilgisi, Muziksel Y araticihk, Muziksel Kisilik
ve Etkinlikler Kapsamahdir" Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 41. "Genel Mnzik Egitimini Ses, Calgi, Muziksel Begeni, Muzik
Bilgisi, Mnziksel Yarancihk, Muziksel Ki~ilik ve Etkinlikler
Kapsamahdir"

~k
Derece

Ogretm erner

Yoneticiler
Say1
Yuzde
o/o
f

Say1
f

'ruzde

13
18
3
4
1
39

43
38
3
4
1
89

48
43
3

Tamamen Kati Ian
K1sm en katnan

Ksrarsz
K1sm en Kat,lmayan

Hie Kanlmavan
Toolam

33
46
8
10
3
100

O/o

5

1
100

Tab lo 41 'de goruldugt; gibi, tum orta ve lise yoneticiclerinin % 3 3 'ii
tamamen ve % 46's1 kismen olmak uzere toplam % 79'u, "genel muzik egitimini
ses, calgi, muziksel begeni, muzik bilgisi, muziksel yaraticihk, muziksel kisilik ve
etkinlikler kapsamahdirvgorusune

katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin %

3 'ii hie ve % 1 O'u bu goruse kismen katilmayip, % 8'i ise kararsiz durumundadir.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 48'i tamamen ve % 43'ii kismen
olmak uzere toplam % 91 'i, "genel muzik egitimini ses, calgi, muziksel begeni,
rnuzik bilgisi, muziksel yarancihk, muziksel kisilik ve etkinlikler kapsamahdir"
gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 1 'i hie ve % S'i bu goruse
kismen kanlmayip, % 3 'ii ise kararsiz durumundadirlar,
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Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinm buyuk bir
bolumunun, ogretmenlerinin ise cok buyuk bir bolumunun, "genel muzik
egitiminin ses, calgi, muziksel begeni, muzik bilgisi, muziksel yarancihk, kiiziksel
kisilik ve etkinlikler kapsamahdir" gorii~iinii tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 42. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Toplumlarm Ortak Muzik Kulturlerinin
Olusturulmasmda, Muzik Egitiminin Onemli Bir Rolu
Vardir" Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 42. "Toplumlann Ortak Muzik Kiiltiirlerinin Olusturulmasinda,
Muzik Eaitiminin Onemli Bir Rolii Vardir"

Yoneti ci ler
Say1
YOzde

~k

Oqretmenler

Say1

YOzde
%

f

o/o

f

Krsmen Kat,lan

20
16

53
42

Kararsz

-

-

45
47
5

K1 sm en Katrlmayan

2

5

41
43
4
3

38

-

-

-

100

91

100

.

Tamamen Katnan

Hi c Kammaven
Toolem

3

Tablo 42'de goriildiigii gibi, turn orta ve lise voneticilerinin % 53'ii
tamamen ve % 42'si kismen olmak iizere toplam % 95'i, "toplumlarm ortak
miizik kiiltiirlerinin olusturulmasmda, miizik egitiminin onemli rolu vardir"
gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 5'i bu goruse kisrnen
katrlmamaktadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 45'i tamamen ve % 47'si kismen
olamk iizere toplam 92'si, "toplumlarm ortak muzik kiiltiirlerinin
olusturulmasmda, muzik egitiminin onernli bir rolu vardir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 3 'ii bu goruse kismen katilmayip,
% 5'i isekararsiz durumundadirlar.
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Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
cok buyuk bir bolumunun "toplumlarm ortak muzik kulturlerinin
olusturulmasinda, muzik egitiminin onemli bir rolu vardir" gorii~iinii tasidiklan

anla~1lmaktad1r.

4. 43. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Genel Muzik Dersi O Alan Icin Yetismis
Ogretmenler Tarafmdan Verilmelidir" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 43. "Genel muzik Dersi O Alan Icin Yetismis Ogretmenler
Tarafmdan Verilmelidir"

l~k
e

Yoneticiler
Say,
YOzde

Ogretmenler

Say,

YOzde

f

o/o

f

%

Krsm en Kati Ian

26
11

68
29

72
18

79
20

Karersz

-

-

-

-

K1sm en Katrlmavan

1

3

1

1

Hie Kanlmavan
Toolam

-

-

-

-

38

100

91

100

Tamamen Kanlan

Tablo 43'de goriildiigii gibi, orta ve lise voneticilerinin % 68'i tamamen ve
% 29'u kismen olmak uzere toplam % 97'si, "genel miizik dersi, o alan icin
yetismis ogretmenler tarafmdan verilmelidir" gorusune katilmaktad1rlar. Soz
konusu yoneticilerin % 3 'ii bu gorii~e kismen katilmaktadrr,
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 79'u tamamen ve % 20'si kismen
olmak uzere toplam % 99'u "muzik dersi o alan icin yetismis ogretmenler
tarafmdan
verilmelidir" gorusune katilmaktad1rlar. Soz konusu ogretmenlerin % 1 'i ise bu
gorii~e kismen katilmamaktadir.
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Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
cok buyuk bir bolumunun, "genel muzik dersi, a alan icin yetismis ogretmenler
tarafmdan verilmelidir" gorii~tinii tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 44. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmcnlcrinin,
"Genel muzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Ders Icin
Gerekli Arac - Gereclerle Donanmis Uygun Y erlerde
Y apilmasiyla Siki Sikiya ili~kilidir" Gorusune Katilma
Dereceleri.
Tabla 44. "Genel muzik Dersinin Verimli Olabilmesi, Ders lcin Gerekli
Arac - Gereclerle Donanmis Uygun Y erlerde Y aprlmasiyla Siki Sikiya
ili~kilidir"

~

e

Tamamen Kanlan

Yoneticller
Say1
Yuzde
f
%

56
31

K,sm en Kat,lmayan

20
11
3
2

Hie Katlmevan

-

-

36

100

K1sm en Katti an

Kararsz

Toolarn

8

5

ogretm enter

Say1
f

Yuzde

66
20
1
1
3
91

73
22
1
1
3
100

O/o

Tabla 44'de goruldiigii gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 56's1 tamamen ve

.

% 31 'i kismen olmak uzere toplam % 87'si, "genel muzik dersinin verimli
olabilmesi, dersi icin gerekli arac - gereclerle donanmis uygun yerlerde
yapilmasiyla siki sikiya iliskilidir" gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % 5'i bu goruse kisrnen katilmayip, % 8'i ise kararsiz
durumundadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 73'ii tamamen ve % 22'si kismen
olmak uzere toplam % 95 'i, "genel miizik dersinin verimli olabilmesi, ders icin
gerekli arac - gereclerle donannus uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya

'•
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iliskilidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 3 'ti hie ve %
1 'i bu goruse kismen kanlmayip, % 1 'i ise kararsiz durumundadirlar.
Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
90k buyuk bir bolumunun, "genel muzik dersinin verimli olabilmesi, ders icin
gerekli arac - gereclerle donannus uygun yerlerde yapilmasiyla siki sikiya
iliskilidir" gorusune tasidiklan anlasilmaktadir.

4. 45. Tum Orta ve Lise Yoenticilerinin ve Ogrctmenlerinin,
"Okullardaki Muzik Dersi Saati Y eterlidir" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 45. "Okullardaki Muzik Dersi Saati Yeterlidir"

~k
Derece

Tamamen Kat1lan
K1smen Kat1lan

Kerersz
K1sm en Kattlmayan

Hi c Kenrnevan
Toplern

Yonencller
Say1
Yuzde
f
%

5

11
4
7
2
29

17
38
14
24
7
100

Ogretm enter

Say1
f

Yazde
%

10
12
17
22
13
74

13
16
23
30
18
100

Tablo 45' te goruldugu gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 17'si
tamamen ve % 38'i kismen olmak uzere toplam % 55'i, "okullardaki muzik ders
saati yeterlidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 7'si hie, ve
% 24'ti ise bu goruse kismen katilmayip, % 14'ti kararsiz durumundadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 13'ti tamamen ve % lti'sr kismen
olamk uzere toplam % 29'u, "okullardaki muzik ders saati yeterlidir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 18'i hie ve % 30'u ise bu goruse
kismen katilmayip, % 23 'ti de kararsiz durumundadirlar.
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Burtin bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin bir bolumunun,
ogretmenlerlnin ise 90k az bir bolumtmun, "okullardaki ders saati yeterlidir"
gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir,

4. 46. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Muzik dersinin Gtinltlk Programda, Ogrencilerin
Y orgun Olmadigi Saatlere Konmasi Gerekir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 46. "Muzik dersinin Gunluk Programda, Ogrencilerin Y orgun
Olmadigi Saatlere Konmasi Gerekir"

Yonetlciler
Say1
Yuzde
~

e

Tamamen Kenlan
Krsm en Katllan
Kerarsz
K1sm en Katllmayan

Hit; Kanlmevan
Toplam

Ogretm enter

Say1

f

O/o

f

Yuzde
%

7
13
1
17

18
34
3
45

-

-

38

100

16
24
14
25
8
87

18
28
16
29
9
100

Tablo 46'da goriildugu gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 18'i
tamamen ve % 34 'ii kismen olamk uzere toplam % 52' si, "muzik dersinin giinliik
programda ogrencilerin yorgun olmadigi saatlere konmasi gerekir" gorusune
katilmaktadrrlar. Soz konusu yoneticilerin % 45'i bu goruse kismen kanlmayip, %
3 'ii ise kararsiz durumundadir,
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 18'i tamamen ve % 28'i kismen olamk
uzere toplam % 46's1, "muzik dersinin gunluk programda, ogrencilerin yorgun
olmadigi saatlere konmasi gerekir" gorusune kanlmaktadirlar. Soz konusu
ogretmenlerin % fu ve % 29'u bu goruse kismen katilmayip, % l6's1 ise kararsiz
durumundadir.
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Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin yansi,
ogretmenlerinin ise yanya yakm bir bolumuntm, "muzik dersi, gunluk programda,
ogrencilerin yorgun olmadigi saatlere konmasi gerekir" gortisune tasidiklan
anlasilmaktadir.

4. 47. Tiim Orta ve Lise Yoneticiletinin ve Ogretmenlerinin,
"~\).'L\.~

\)"!,"t~\"!.'t\., ~"!.~\.\\\.\-1\\).'L~~~\.mhl"!.'t\. \\"!.

Desteklenmelidir"

Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 47. "Muzik Dersleri, Cesitli Muzik Etkinlikleri ile Desteklenmelidir"

~

e

T amamen Kanlan
K1smen katnan

kararsz
K1srn en Katrlmayan
Hi c Kammevan
Toplarn

Y oneti ci ler
Say1
Yozde
O/o
f

10
20
4
4

26
53
11
10

-

-

38

100

Ogretm enler
.Say1
f

'ruzde

25
49
8
6
1
89

28
55

%

g
7

1
100

Tablo 47'de goruldngu gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 26's1
tamamen ve % 53 'ii kisrnen olmak iizere toplam % 79'u, "muzik dersleri, cesitli
muzik etkinlikleri ile desteklenmelidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % IO'u bu goruse kismen kanlmayip, % 11 'i ise kararsiz
durumundadirlar,
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 28'i tamamen ve % 55'i kismen olmak
uzere top lam % 83 'ii, "muzik dersleri, cesitli muzik etkinlikleri ile
desteklenmelidir'tgorusune

katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 1 'i hie

ve % 7'si bu gortise kismen katilmayip, % 9'u ise kararsiz durumundadirlar,
Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
buyuk bir bolumunun, "muzik dersleri, cesitli muzik etkinlikleri ile
desteklenmelidir" gortistintl tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 48. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Secmeli Derslerin belirlenmesinde, Muzik Dersi ihmal
Edilmemelidir" Gorusune Kanlma Dereceleri.

Tablo 48. "Secmeli Derslerin belirlenmesinde, Muzik Dersi Ihrnal
Edilmemelidir"

~k
Derece
Tamamen Kat1lan

Yonsticiler
Say1
Yuzde
O/o
f

34
55
5

Hi c Kamrnevan

13
21
2
1
1

Toolam

38

100

K1sm en Kat1lan
Kararsz
Krsm en Kat1lmayan

3
3

ogretm enler

Say1
f

Yuzde

32
51

36

4
3

O/o

57
4
3

-

-

90

100

Tablo 48'de goruldugu gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 34'ii
tamamen ve %55'i kismen olmak uzere toplam % 89'u, "secmeli deslerin
belirlenmesinde, muzik dersi ihmal edilmemelidir" gorusune kanlmaktadirlar.soz
konusu yoneticilerinin % 3'ii hie ve % 3'ii ise bu goruse katilmayip, % 5'i
kararsiz durumundadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 36's1 tamamen ve % 57'si kisrnen
olmak uzere toplam % 93 'ii, "secmeli derslerin belirlenmesinde, muzik dersi
ihmal edilmemelidir" gornsune katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin % 3 'ii
bu goruse kismen katilmayip, % 4'ii ise kararsiz durumundadir,
Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticiclerinin ve ogretmenlerinin
cok buyuk bir bolumunun, "secmeli derslerin belirlenmesinde, muzik dersi ihmal
edilmemelidir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 49. Turn Orta ve Lise Yoneticiclerinin ve Ogrctmenlerinin,
"Okullarda Ders D1~1 Muzik Etkinlikleri Mutlaka Yer
Almahdir" Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 49. "Okullarda Ders D1~1Muzik Etkinlikleri Mutlaka Yer

Almahdir"

·~

Derece

Tamamen Kanlan
K1sm en Katrlan

Y onen ci ler
Say1
Yuzde
O/o
f

Ogretmenler

Say1

'ruzde

f

o/o

19
14

51
38

39
43

43
47

Kararsz
K1sm en Katrlmayan

2

6

5

6

2

5

4

4

Hi c Kat1lmavan

-

-

-

-

Toolern

37

100

9~

100

Tablo 49' da goruldugt; gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 51 'i
tamamen ve % 38'i kismen olmak iizere toplam % 89'u, "okullarda ders d1~1
muzik etkinlikleri mutlaka yer almahdir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerin % 5'i bu goruse kisme katilmayip ve % 6's1 ise kararsiz
durumundadir,
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 43'ti tamamen ve % 47'si kisrnen
olmak uzere toplam % 90'1, "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer
almahdir" gorusune katilmaktadirla. Soz konusu cgretmenlerin % 4 'ti bu goruse
kismen kanlmayip ve % 6's1 ise kararsiz durumundadir.
Bullin bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
cok buyuk bir bolumunttn, "okullarda ders d1~1 muzik etkinlikleri mutlaka yer
almahdir" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 50. Tum Orta ve Lise Yoenticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullardaki Ders D1~1 Muzik Etkinlikleri Y eterlidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 50. "Okullardaki Ders D1~1 Muzik Etkinlikleri Yeterlidir"

~k
e C

Yoneticiler
Say,
Yazde
f
'o/o

Tamamen Kaman

3

Kr sm en Katllan

s

Karersz
K,sm en katnmayan

Hi~ Kanlrnavan
Toolarn

6
17
3
38

8
23
16
45
8
100

Ogretm enter

Say1
f

Yuzde

4
11
18
35
19
87

5
13
20
40
22
100

O/o

Tablo 50'de goriildiigii gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 8'i
tamamen ve % 23 'ii kismen olmak uzere toplam % 31 'i, "okullardaki ders d1~1
muzik etkinlikleri yeterlidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
yoneticilerinin % 8'i hie ve % 45'i bu goruse kismen katilmayip, %l6's1 kararsiz
durumundadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 5'i tamamen ve % 13'ii kismen olmak
iizere toplam % l 8'i, "okullardaki ders d1~1 muzik etkinlikleri yeterlidir" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu ogretmenlerin %22'si hie, %40'1 ise bu goruse
kismen katilmayip, % 20'si kararsiz durumundadrrlar.
Butun bu bulgulardan, tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
cok az bir bolumttnun, "okullardaki ders d1~1 mtizik etkinlikleri yeterlidir"
gorusunu tasidiklan anlasilmakatdir.
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4. 51. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve ogretmenlennin,
"Okula Ders Arac - Gereclerin Saglanmasmda, Muzik
Dersi ile ilgili Arac - Gerecler ihmal Edilmemelidir"
Gorusune Katilma Dereceleri.

Table 51. "Okula Ders Arac - Gereclerin Saglanmasmda, Miizik Dersi
11e 11gili Ar~ - Gerecler Ihmal Edilmemelidir''

Yonencuer
Say1
f

'ruzde

K1 sm en Kat,lan

22
13

kararsz

Ogretm enter

'ruzde

o/o

Say1
f

2

60
35
5

37
49
4

41
54
4

Ktsm en Kat1lmayan

-

-

-

-

Hi c Kat1lmavan

-

-

37

100

1
91

1
100

~

e

Tamamen kaman

Toolam

O/o

Tablo 51 'de goruldugu gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 60'1
tamamen ve % 35'i kismen olmak uzere toplam % 95'i, "okullarda ders ara9gereclerin saglanmasmda.muzik

dersi ile ilgili arac - gerecler ihmal

edilmemelidir"gorii~une katilmaktadirlar, Soz konusu yoneticilerin % 5'i ise bu
gorii~ karsismda kararsiz durumundadiriar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 41 'i tamamen Ve% 54'u kismen
olamk uzere % 95'i, "okula ders ara9- gereclerinin saglanmasmda, muzik dersi
ile ilgili arac - gerecler ihmal edilmemelidir" gorusune katilmaktadirlar. Soz
konusu ogretmenlerin % 5'i ise bu gorii~ karsismda kararsiz durumundadir.
Bullin bu bulgulardan, turn orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
90k buyuk bir bolumunun, "okula ders arac - gereclerin saglanmasmda, muzik
dersi ile ilgili arac - gerecler ihmal edilmemelidir" gorusunde olduklan
anlasilmaktadir.
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4. 52. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Ogrencilerin Muziksel Basansi, Diger Alanlardaki
Cahsma Ve Basanlanna Olumlu ve Anlamh Katkilarda
Bulunur" Gorusune Katilma Dereceleri.
Tablo 52. "Ogrcncilerin Muziksel Basansi, Diger Alanlardaki
Cahsma Ve Basanlanna Olumlu ve Anlamh Katkilarda Bulunur"

~k
Derece
Tamamen Kaman

Yonetictler
Say,
'ruzoe
O/o
f

K1sm en Kat11mayan

13
16
2
6

34
42
5
16

Hi c Kanrnevan

1

3

38

100

K1sm en Katrlan

Kararsiz

Toolarn

Ogretmenler

Say,
f

Yuzde

25
45
10

29
51
11

8

g

-

-

88

100

.

O/o

Tablo 52'de goruldtlgtl gibi, tum orta ve lise yoneticilerinin % 34'ii
tamamen ve % 42'si kismen olmak uzere toplam % 76's1, "ogrencilerin muziksel
basansi, diger alanlardaki cahsma ve basanlanna, olumlu ve anlamh katkilarda
bulunur" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 3'ii hie, % lti'si
bu goruse kismen katilmayip, % 5'i ise kismen kararsiz durumundadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin %29'u tamamen ve % 51 'i kisrnen olmak
uzerc toplam % 80'i, "ogrencilerin muziksel basansi, diger alanlardaki cahsma ve
basanlanna, olumlu ve anlamh katkida bulunur" gorusune katilmaktadirlar. Soz
konusu ogretmenlerin % 9'u bu goruse kismen katilmayip, % 11 'i ise kararsiz
durumundadirlar.
Butun bu bulgulardan, tum Tum orta ve lise yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin buyuk bir bclumunun, " ogretmenlerin muzksel basansi, diger
alanlardaki cahsma ve basansma, olumlu ve anlamh katkilarda bulunur" gorii~iinii
tasidiklan anlasrlmaktadir,
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4. 53. Tum Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin
"Okullannda Gorev Y apan Muzik Ogrctmenleri,
Alanlannda (Branslannda) Yeterlidirler" Gorusune
Katilma Dereceleri.
Tablo 53. "Okullannda Gorev Yapan Muzik Ogrctmenleri, Alanlarmda
(Branslannda) Yeterlidirler"

~k
Derece
Tamamen Kat1lan

Yonetlciler
Say1
Yuzde
f
%

Ogretmenler
Say1
f

Yozde
%

39
49
6
3
3
100

Kararsz

15
13
1

52
45
3

27
34
4

krsm en Kattlmayan

-

-

2

Hi c Kat1lmavan

-

-

2

29

100

69

K1sm en Kat,lan

Toolarn

Tab lo 53 'de goruldugu gibi, Tum orta ve lise yoneticilerinin % 52' si
tarnarnen ve % 45'i kismen olrnak uzere toplarn % 97'si, "okullannda gorev
yapan muzik ogretmenleri, alanlarmda (branslannda) yeterlidirler" gorusune
katilmaktadirlar. Soz konusu yoneticilerin % 3 'ii bu gorii~ karsismda kararsiz
durumundadirlar.
Tum orta ve lise ogretmenlerinin % 39'u tarnarnen ve % 49'u kismen
olrnak uzere toplarn % 88'i, "okullannda gorev yapan muzik ogretrnenleri,
alanlarmda (branslannda) yeterlidirler" gorusune katilmaktadirlar. Soz konusu
ogretrnenlerin % 3 'ii hie ve % 3 'ii ise bu gorii~e kismen kattlmayip, % 6' si
kararsiz durumundadirlar.
Butun bu bulgulardan Tum orta ve lise yoneticilerinin ve ogretmenlerinin
Cok buyuk bir bolumunun , "okullannda gorev yapan muzik ogrctmenleri
alanlarmda (branslannda) yeterlidirler" gorusunu tasidiklan anlasilmaktadir.
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4. 54. Tiim Orta ve Lise Yoneticilerinin ve Ogretmenlerinin,
"Okullannda Gorev Y apan Muzik Ogrctmenleri,
Derslerini Basanh Bir Sekilde lslemektedirler"
Gorusune Katilma Dereceleri.

Tablo 54. "Okullannda Gorev Yapan Miizik Ogretmenleri, Derslerini
Basanh Bir Sekilde lslemektedirler"

Yoneticiler
Say,
Yuzde
f
%

~k
Derece
Tamamen Kat1lan

Ogretm enter

Say,

Yuzde

f

O/o

31
51
12
5
1
100

45
52

21
25

Kararsrz

13
15
1

3

K,sm en Kat1lrnayan

-

-

8
3

Hi c Kanlmavan

-

-

1

29

100

68

K,srn en Kati Ian

Tcolam

Tablo 54'de goruldugu gibi, Tum orta ve lise yoneticilerinin % 45'i
tamamen ve % 52'si kismen olamk uzere toplam % 97'si, "okullannda gorev
yapan rnuzik ogretmenleri, derslerini basanh bir sekilde islemektedirler" gorusune
katrlmamaktadirlar.

Soz konusu yoneticilerin % 3 'ti ise bu gorus karsismda

kararsiz durumundadir.

Turn orta ve lise ogretmenlerinin % 31 'i tamamen ve % 51 'i kismen olmak
tizere toplam % 82'si, "okullarmda gorev yapan muzik ogretmenleri, derslerini
basanh bir sekilde islemektedirler" gorusune kismen katilmayip, % 12'si ise
kararsiz durumundadirlar.
Bullin bu bulgulardan, Tum orta ve lise yoneticilerinin 90k buyuk bir
bolumunttn, ogretmenlerinin buyuk bir bolttmunun, "okullannda gorev yapan
muzik ogretmenleri, derslerini basanh bir sekilde islemektedirler'' gorusuntl
tasidiklan anlasilmaktadir,
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BOLUMV

SONU(; VE ONERiLER

5.1. SONUC.
Bu arastirmada, elde edilen bulgulardan, ortaokul ve lise yoneticilerinin ve
ogretmenlerinin, genel muzik egitimine iliskin gorusleri, anlamh ve dikkate deger
ortaya cikrmsnr.
Arastirmada elde edilen bulgulardan, turn ortaokul ve liselerde gorev
yapan yoneticiler ve ogretmenler genel muzik egitimi ile ilgili konularda
ilgilerinde, tutumlarmda, yaklasimlannda ve alacaklan kararlarda, olumlu bir
bakis a91s1 icinde olduklan ortaya cikmistir.
Bulgulardan'da

anlasilacagi gibi; ortaokul, lise, mesleki ve teknik

liselerde gorev yapan yoneticilerin ve ogretmenlerin 90k buyuk bir bolumunun;
Toplumlenn ortak muzik kulturlerinin olusturulmasmda, genel muzik
egitiminin onemli bir rolunun olabilecegi;
Tum ogrencilerin, genel muzik egitimi almalan gerektigi;
Ogrencilerin muziksel basanlannm, diger anlamlardaki cahsma ve
basanlanna olumlu ve anlamh katkilarda bulunacagi,
Okullardaki muzik ders saatinin yetersiz bulunacagi;
Okullardaki muzik dersinin, cesitli muzik etkinlikleri ile desteklenmesi
gerektigi; Secmeli derslerin belirlenmesinde, muzik dersinin ihmal edilmemesi
gerektigi; okula, muzik ders arac - gereclerin saglanmasmm ihmal edilmemesi
gerektigi;
Okullarda gorev yapan muzik ogretmenlerinin, alanlarmda (branslannda)
yeterli olduklan ve derslerini basanh bir sekilde isledikleri;
Gorusunde olduklan anlasilmaktadir.
Butun bu sonuclanndan hala uygulamada olan muzik dersi ile ilgili cogu
uygulamalar, bu goruslerle celismektedir. Ornegin, ortaokul mufredat
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programmdaki muzik ders saati 40 dakikadir. Bu sure yalruz muzik dersi icin
degil, karumca, bu durumda olan dersler icin' de yeterli bir zaman degildir.
Genel liselerde ise durum 90k daha ilginctir. Secmeli olan muzik dersinin,
uygulanan programda yer alabilmesi, ogretmenler kurulunun karanna baghdir.
Ogrctmenler kurulun bu dersin secmeli olarak acilmamasma karar verdigi
taktirde, bu dersi secmek isteyen ogrenciler bile muzik dersini alamiyacaklardir.
Bu durum yonetici ve ogretmen gorusuyle celisiklik ve tutarsizhk gostermektedir.
Mesleki ve teknik liselerde ise durum daha da dusundurucudur. Bu
liselerin programlannda, muzik derse ve bununla ilgili herhangi bir programa yer
verilmemektedir. Butun orta dereceli okullann programmda ve uygulamalannda
iyi ve kotil yeterli veya yetersiz bir muzik ogretim prograrm ve etkinlikleri oldugu
halde, mesleki ve teknik liselerin programmda muzik dersine veya muzik ile ilgili
programlara neden yer verilmedigi anlasilmaz bir durum oldugu gibi, yeterince
aciklanmis da degildir.

5.2. l>NERiLER
Bu arastirmanm sonucuna dayamlarak ileri stlrtilebilecek bashca oneriler
sunlar olabilir.
1. Ortaokullann yamsira genel, mesleki ve teknik liselerde de
butun ogrenciler muzik dersi gormelidirler. Cunku toplumlann ortak kulturlerinin
olusturulmasmda muzigin onemli bir rolu vardir.
2. Ortaokul mufredat programmda yer alan muzik ders saati, 1 saat olarak
yetersizdir. Bu sure, iki ders saatine cikanlmahdir, Muzik dersi tum liselerde'de
yine en az 2 saat olmahdir,
3. Muzik dersleri, ders ici ve ders d1~1 cesitli muzik etkinlikleri ile
desteklenmelidir.
4. Secmeli dersler belirlenirken bu tur dersler arasmda, muzik dersinede
mutlaka yer verilmelidir.
5. Okula ders arac - gerecleri saglamrken, muzik dersi ile ilgili arac gereclerin saglanmasi ihmal edilmemelidir.
6. Muzik dersleri, mutlaka o alan icin yetismis ogretmenler tarafmdan
verilmelidir.
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YAKIN DOGU ONiVERSiTESi
EGiTiM BiLiMLERi ENSTUTUSU
OGRENCi iSLERi MUDURLUGUNE
LEFKOSA

Halen, (Egitim Yonetim ve Denetimi,) yuksek lisans ogrencisi olup, tez
asamasindayim.
Tez icin, asagida isim listesi sunacagim okullarda arastirma yapmak
istiyorum. Arastirmam "okul yonetici ve ogretmenlerin bakis acilanm saptamak"
icin, anket uygulamaktir.
Gerekli izin ve musadenin almmasmi saygilanmla arz ederim.

Ruyan TOKATLIOGLU
No: 20002326

Girne Bolgesi

Magosa Bolgesi

1. Anafartalar Lisesi

l.Namik Kemal Lisesi

2. 19 Mayis Turk Marif Koleji

2.Gazi Magosa Turk MarifKoleji

3. Lapta Y avuzlar Lisesi

Lefkosa Bolgesi

Giizelyurt Bolgesi

1. Lefkosa Turk Lisesi

1. Giizelyurt Turk Marif Koleji

2. 20 Temmuz Fen Lisesi
3. Bil.let Ecevit Fen Lisesi

iskele Bolgesi

4. Turk MarifKoleji

1. Bekir Pasa Lisesi

5. Sht. Huseyin Ruso Ortaokulu
6. Sedat Simavi Y api Endustri ve
Meslek Lisesi
7. Haydar Pasa Ticaret Lisesi
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ORTAOKUL VE LiSE OKUL YONETiCi VE OGRETMENLERiNiN

GENEL

MUZiK EGiTiMiNE BAK.IS AC::ILARI
(On Bilgi)

Orta dereceli okullarda gorevli yonetici ve ogretmenlerin "Genel Muzik
Egitimine Bakis Acilan'ru saptamaya yonelik bir arastirma icin sizin bilgi ve
gorusunuzc gereksinme duyulmustur.
Genel muzik egitimi denilince kisaca: okul, bolum, kol, dal,ve program
aynrm gozetmeksizin, her diizeyde, herkese yonelik olarak yapilan muzik
ogretimidir.
Bu anket iki bolumden olusmustur. Birinci bolumde kisisel bilgiler, ikinci
bolumde ise, genel genel miizik egitimine bakis acuuzi belirlemeye iliskin cesitli
gorus ve yaklasimlan belirten ifadeler bulunmaktadir.
Konuya iliskin goruslerinizi saptamaya yonelik ikinci bolumdeki soruya

(1) Tamamen Katihyorum (2) Kanhyorurn (3) Kararsizim (4) Katilmiyorum
(5) Hie Katilrmyorum, seklinde besli ol<;ege gore cevap vermeniz gerekmektedir.
Kisisel bilgi ve goruslere iliskin her bir soruda kapsanan seceneklerin
(ifadelerin) tumunu okuduktan sonra, size ve en uygun dusen cevabmizm

igj

isareti ile isaretleyerek belirtiniz.
V ereceginiz bilgiler hie bir sahsa yada makama bildirilmeyecek, verdiginiz
cevaplar gizli tutulacaktir. Bu nedenle, cevabiruzi ictenlikle vermeniz
beklenmektedir. isminizi yazmamza da gerek yoktur.
i~ birligi ve yardimmiz icin simdiden tesekkur ederim.
Saygilanmla
Riiyan TOKA TLIOGLU
Arastirmaci
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KiSiSEL VE MESLEKi BiLGi FORMU

ACIKLAMA : Bu anket, "Okul Yonetici ve Ogretmenlerinin, · Genel
Muzik Egitimine Bakis Acilan" anketine cevap verenler hakkmda genel bir bilgi
edinmek amacryla hazirlanmistir. Anketle sizin mesleki kisiliginiz arasmda hie bir
iliski yoktur. Arastirmamn amaci, guruplar gore "okul yonetici ve ogretmenlerin
genel muzik egitimine bakis acilanm belirleyip incelemektir. Maddeler bu amaca
yonelik guruplannustir. Tum maddelerin durumunuza en uygun cevap secenegine

l8l

isareti koyarak yada cevaplanmzi aciklama gereken yerlere yazarak

cevaplandmruz.
Lutfen cevapsiz soru birakmayimz. Tesekkurler,
Ruyan Tokathoglu

l .Cahsmakta

oldugunuz okul?

2. Cinsiyetiniz?
a.) D Kadm
b.) D Erkek
3. Okuldaki Goreviniz?
a.) D Yonetici

b.) D Ogretmen
4. Ders vermekte oldugunuz alan (bransmiz)?

··································································
5. Ogretmenliginizin kacmci yilmdasmiz?
a.) D 1 -5 yil
b.) D 6 - 10 yil

c.) D 11 - 15 yil
d.) D 16 - 20 yil
e.) D 20 yildan fazla.
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6. En son mezun oldugunuz okul?
a.) D Egitim Fakultesi

b.) D Egitim Enstitusu
c.) D K1z veya Erkek Teknik Yuksek Ogretmen Okulu
d.) D Endtistriyel Sanatlar Yuksek Ogrctmen Okulu
e.) D Baska (admi yazuuz)

.

Iii!!!!!:
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Ortaokul ve lise, Okul Yonetici ve Ogrctmcnlcrin,
Genel Muzik Egitimine Bakis Acilan

.
Tamamen
Katihyorum

Kismen

Kismen

Hie;

Kattltyorum

Kararsizun

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Katilrmyorum Kanlrmyorum

1. Genel muzik egitimini
ortaokul ve lisedeki

D

her ogrenci gormelidir.

2. Genel muzik egitimi ses,
calgi, begeni.muzik bilgisi,
yaraticihk, kisilik ve etkinlikler

D

egitimini kapsamaktadir.

3. Toplumlarm ortak muzik
kulturlerinin olusturulmasmda,
kazandmlmasmda

ve gelistirilmesinde,

genel muzik egitiminin onemli bir

D

rolu vardir.

4. Genel muzik egitimine yonelik
muzik dersi, bu alan icin yetismis
ogrtmenler tarafmdan

D

verilmeli.

5. Muzik dersinin verimli olabilmesi,
dersin gerekli arac; - gereclerle donanmis
uygun yerlerde yapilmasiyle siki sikiya

D

iliskilidir.

6. Okullardaki muzik haftahk ders
saati yeterlidir

.

D

•1u1,n11111111111111111111"iH!ii!
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Tamamen
Katihyorum

Kisrnen

Kismen

Hir,;

Katihyorum

Kararsizim

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Katrlmiyorum Katilrruyorum

7. Muzik dersi, gunluk programda,
ogrencilerin yorgun olmadigi bir

D

saate konmahdr.

8. Okullardaki muzik dersleri,
acilacak muzik kurslan ve
ve yapilacak muzik cahsmalan
ihmal edilmemelidir.

D

9. Ogretmenler kurulunda secmeli
derslerin belirlenmesinde, muzik
dersi veya muzik ile ilgili dersler
ihmal edilmemelidir.

10. Okulda, ders d1~1 muzik
etkinlikleri mutlaka yer
almahdir.

11. Okulda, ders d1~1 muzik
etkinlikleri yeterlidir.

12. Okula ders arac - gereclerin
saglanmasinda, muzik ders
ara9 - gerecleri ihmal
edilmemelidir.

D
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Tamamen
Katihyorum

Kismen

Kismen

Hie;:

Katrhyorum

Kararsizim

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

Kattlmiyorum

Kanlrruyorum

13. Ogrencinin milziksel basansi,
diger alanlardaki cahsma ve
basanlanna olumlu ve anlamh
katkilarda bulunmaktadir.

D

14. Okulunuzda gorevli muzik
ogretmeni, dersini basanh bir
sekilde islemektedir.

D

15. Okulunuzda gorevli muzik
cgretmeni, dersin basanh bir
sekilde islemektedir.

D

