
 

 

  

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 

Journal of Research in Education and Teaching 

Ağustos 2013  Cilt:2  Sayı:3  Makale No:11   ISSN: 2146-9199 

 

 

 

84 

 
 

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN BİLGİSAYAR DERSİNİN İÇERİĞİNE 
İLİŞKİN ÖNERİLER 

 

 

Öğr.Gör. Emre Pınarbaşı 

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 emrepinarbasi@gmail.com 
 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan Umuzdaş 

 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

 sumuzdas@yahoo.com 
 

Özet 
Bilgisayar; kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, kişilerin mesleki yaşamlarında da vazgeçilmez bir araç olmaya 

başlamıştır. Bilgisayar teknolojisi sayesinde kişiler mesleki anlamda işlerini daha kolay bir biçimde yürüttükleri 

gibi aynı zamanda bu teknoloji yardımıyla mesleki açıdan kendilerini geliştirmeye de başlamışlardır. Kişilerin iş 

yaşamlarında bu teknolojiyi kullanması amacıyla üniversitelerin mesleki öğretim lisans programlarında 

bilgisayar dersleri yürütülmektedir. 

 

Müzik öğretmenlik müfredatında da temel bilgisayar programlarının kullanımına ilişkin bilgisayar dersi 

mevcuttur. Dolayısıyla günümüz müzik öğretmen adaylarından bilişim teknolojisini etkili bir biçimde 

kullanmaları beklenmektedir. Ancak müzik öğretmeni adaylarının müzik programlarının kullanımına yönelik bir 

bilgisayar dersi müfredatı bulunmamaktadır. 

 

Bu çalışmanın amacı müzik öğretmenliği müfredatında yer alan bilgisayar I-II ders içeriğinde öğretilebilecek 

farklı işlevleri (nota yazma, ses kaydetme, ses düzenleme, müzik düzenleme vb.) olan müzik programlarını 

tanıtarak, işlevlerine göre hangi alanda kullanılabileceklerine dair öneriler getirmektir. 

 

Anahtar Sözcükler: Müzik eğitimi, bilgisayar, müzik yazılımı, müzik teknolojisi. 

 

 

SUGGESTIONS ABOUT CONTENT OF COMPUTER LESSON ON MUSIC EDUCATION 
UNDERGRADUATE CURRICULUM 

 
Abstract 
With the development of using computers, is important instrument in professional life. Persons through 

computer technology, conduct business easier and also begin to develop themselves with the help of 

technology. Computer lesson, which is aimed to use this technology in professional life, is conducted on 

professional educational undergraduate curriculum. 

 

Computer lesson, which is included using of basic computer softwares, is available on music education 

curriculum. Therefore it is expected music teacher candidates who is use information technology effectively. 

But computer lesson curriculum which is included using of music computer software, is not exist. 

 

The purpose of this study is introduced music softwares (writing notes, voice record, voice arrangement, music 

arrangement, etc.) and make suggestions about usage on teaching life. 
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