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ÖZET 

 

Bu çalışmada  “Malatya ili ve ilçelerinde koro yapılanmalarına dair incelemeler yapılmıştır. 

İnsanların koro çalışmaları sayesinde uyum içinde bir arada müzik yapabildiği etkinliklerin, Malatya örneği 

olarak ele alınarak genelden özele nasıl bir yapılanma içerisinde olduğu incelenmiştir. Çalışmanın örneklem 

grubu Malatya ili (Battalgazi, Yeşilyurt, Pütürge ilçeleri) Sümer, Görgü, Cengiz Topel, Hanımın Çiftliği 

Fatih, Dumlupınar, Pütürge İmam Hatip ortaokullarında öğrenim gören 193 öğrenciden oluşmuştur. Ayrıca 

il genelinde 12 koro şefine de çalışma kapsamında anket uygulanmıştır. Anket ile ilgili geçerlik ve 

güvenirlik değerleri hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayıları belirlenmiştir.  anketin cronbach a değerinin 

.66 yani orta düzeyde olduğu görülmektedir. Faktör analiz sonucundan KMO değeri (.775)  193 kişilik 

örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu görülmektedir. Madde Toplam Korelasyon Katsayısının bazı 

maddeler hariç genel anlamda   orta düzeyde seyrettiği hesaplanmıştır. Yapılan anketin tek faktör olduğu 

ortaya çıkmıştır. Koro çalışmalarının hangi kurumlarda yapılandığı; koro konser etkinliklerinin hangi 

salonlarda sergilendiği, koro üyelerinin hangi sınıflardan oluştuğu, hangi türde koro etkinliklerin yapıldığı 

konusunda incelemeler yapılmıştır. Yapılan metafor analizinde öğrencilerin büyük bir bölümünün koroyu 

somut kavramlarla benzeştirdiği tespit edilmiştir. Koro çalışmaları sosyalleşme açısından öğrenci 

görüşlerine göre faydalı bulunmuştur. Öğrenci görüşlerinin neredeyse tamamına yakınında koro 

çalışmalarının arkadaşlık ilişkilerine katkı sağladığı ve sosyalleşme açısından faydalı olduğu ortaya 

çıkmıştır. Öğrencilerin büyük bölümü koro çalışmalarının bireyler arasında işbirliği sağladığını söylemiştir. 

Öğrencilerin, düzenlenen koro etkinliklerinde koro üyesi olarak yer almaktan mutlu oldukları görülmüştür. 

Kırsal bölgedeki öğrencilerin kültür sanat faaliyetlerini izleme şansının düşük olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Müzik eğitimi, Kültür, Koro eğitimi, Toplum. 

 

 EXAMINATION IN TERMS OF SOCIOCULTURAL CONTRIBUTIONS ON CHOIR WORK: 

MALATYA SAMPLE 

 

ABSTRACT 

 

In this study, a research about choir structures in Malatya city center and its counties was 

made.  Realizing that choir work has an important role on musical education is very crucial for musical 

education work. Considering Malatya sample, it was examined that how the activites in which people 

produce music harmonizingly together became a structure from the general to specific. The sample group 

consisted of 193 students who studied at Sumer, Gorgu, Cengiz Topel, Hanımın Ciftligi Fatih, Dumlupinar 

and Puturge Religious Vocational Secondary Schools in Malatya (Battalgazi, Yesilyurt, Puturge counties). 

12 choir masters in certain city were applied a survey as part of the study. They were examined for that in 

which halls the choir concert activities were shown, which grades were choir members, and which kinds of 

choir activities were made. It was detected that most of the students associated the choir with concrete 

conceptions as a result of metaphor analysis. Students thought that choir work was useful for socializing. 

Nearly every student opinion about choir work's contributions to friendship and socializing was positive. 

Most of the students indicated that choir work provided cooperation among individuals. It was detected that 

students were happy as a choir member in choir activities.  It was revealed that the students who lived in 

rural areas had less chance to follow cultural and art activities.  
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GİRİŞ 

 

“Toplumsal Kültür” farklı sanat dallarının bir arada etkileşim halinde olması yoluyla zamanla 

gelişen bir kavramdır. Kültürel öğelerin etkisi ile birlikte toplum içinde yaşayan insanların sosyal çevreleri 

de zamanla değişmeye başlar. Bu anlamda sosyokültürel bir yaşamın temel taşlarını oluşturan sanat 

dallarının bu konuda etkisi oldukça fazladır. Toplum içerisinde en fazla rağbet gören sanat dallarından birisi 

müziktir. Müzik sanatının çeşitli formları, toplum içerisinde aktif olarak icra edilmektedir. Bu formlardan 

birisi de sosyal etkileşim yoluyla farklı bireyleri bir araya getirerek müzik sanatında birleşmelerini sağlayan 

“koro”dur. İster tek sesli isterse de çok sesli yapılan koro çalışmalarında şef ve koro üyeleri bir araya 

getirerek bir müzik topluluğunu oluşturarak kültürel bir etkileşim içerisinde bulunur. Toplum içerisinde 

benimsenmiş müziğin farklı türlerinde(klasik, pop, THM, TSM, tasavvuf, çocuk koroları vs.) icra edilen 

koro formu, bireylerin müzik sanatı yoluyla sosyokültürel etkinlikler ortaya çıkarmasını sağlamaktadır. Bu 

çalışmada müzik sanatının, koro formu ile ilgili çalışmaların Malatya ili toplumsal yaşamında ne gibi 

türlerde icra edildiğine, ne gibi sosyokültürel etkilerinin olduğuna dair bir inceleme yapılmıştır.  

 

Müzik eğitimi açısından da koro çalışmalarının öneminin vurgulanacağı bu çalışmada müzik 

eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarında ve MEB bağlı okullarda yürütülen koro çalışmalarının ne gibi 

bir eğitim aşamasından geçtiğinin; yapılan koro çalışmalarının koro üyeleri üzerinde ne gibi sosyokültürel 

etkilerinin olduğuna dair görüşlerinin alınması için Malatya ili içerisinde belirlenen farklı bölgelerde 

araştırma anketi uygulanmıştır.  

 

Çalışmada elde edilen bilgiler veri analizi programında frekans ve yüzdelerine göre 

değerlendirilerek ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda Malatya ili içerisinde koro eğitimi alan bireylere ve 

koro eğitimi veren şeflere göre çıkan sonuçlar yorumlanarak tablolar halinde çözümlenmiştir.  

 

Problem Durumu 

 

Sosyokültürel katkılar açısından Malatya ili ve ilçelerinde ne gibi koro etkinlikleri yapılmaktadır? 

Malatya’da koro müziğinin önemli bir kültür öğesi olan dil, yöresel kimlik nasıl kullanılmaktadır? 

 

Araştırmanın Amacı 

  

Bu çalışmada Malatya ili ve ilçelerinde yapılacak olan araştırmalar neticesinde, il ve ilçelerde var 

olan koro çalışmalarına dair etkinliklerin genelden özele doğru derinlemesine tespitinin yapılması 

amaçlanmaktadır. Araştırmalar sonucunda, koro üyeleri, konser izleyicileri, konser salonları gibi temel 

öğelerin ne durumda olduğunun tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Malatya ilinde önemli bir kültür ve 

sanat etkinliği olan koro çalışmalarına dair alt yapısının derinlemesine inceleneceği bu çalışma ile il kültür 

ve sanat etkinliklerinin önemli bir katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Malatya ili içerisinde hangi tür 

koro etkinliklerinin var olduğunun araştırıldığı bu çalışmayla il içerisinde yine var olan koro etkinliklerine 

dair eksikliklerinde tespiti yapılmıştır. 

 

Araştırmanın Önemi 

 

Yapılacak olan çalışmada; Malatya ilinde ve ilçelerinde var olan koro çalışmalarının derinlemesine 

analizinin yapılarak ortaya somut verilerin çıkarılmasına olanak sağlayacağı; bu veriler doğrultusunda il ve 

ilçe koro etkinliklerine dair tespitlerin doğru yorumlanarak yine il müzik kültürüne önemli katkılarda 

bulunulması düşünceleri açısından önem taşımaktadır. Bir ilin ve ilçelerinin temel sanat taşlarından birisi 

olan müzik öğesinin koro alanında incelenerek ülke müzik kültürü bağlamında bu gibi çalışmaların öteki 

illerde örnek olması açısından da böyle bir çalışma önem arz etmektedir. Araştırmada elde edilmesi 

düşünülen verilerin doğru bir şekilde analiz edilerek, sonuç kısmında il koro müzik türlerine yönelik 

çalışmalara dair eksikliklerin tespitinin yapılması giderilmesi konusunda da önerilerde bulunulacaktır. 

Araştırma bu açıdan da önem taşımaktadır. 

 

Sınırlılıklar ve Varsayımlar 

 

Bu çalışma Malatya ili Battalgazi, Yeşilyurt, ve Pütürge  ilçeleri ile sınırlıdır. 3 ilçede yapılacak 

olan araştırmanın ilçelerin kültür ve sanat çeşitlilikleri açısından Malatya ili örneğini temsil ettiği 

varsayılmıştır. 
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Müzik ve Müzik Eğitimi 
 

Dünya genelinde çeşitli sanat dalları arasında çeşitliliği, üretkenliği ve insan ruhuna direkt etki 

edebilen nadir sanat türlerinden biri olan müzik kelimesini geçmişini Öztürk ve Sağır şöyle açıklıyor. 

“Müzik, dünya dillerine Yunanca ‘mousike‛ veya ‘mousa‛dan geçmiş bir kelimedir ve dünyanın her yerinde 

aynı anlamı taşımaktadır. Kelimenin mitolojik bir kavram olan ‘musica‛ sözcüğünden geldiği kabul 

edilmektedir”. (Öztürk, Sağır, 2015:125). 

 

Müzik kelimesi evrensel bir dile sahiptir. Dünyada hangi ülke olursa olsun toplumların kültürel 

kimliğini ayna gibi yansıtan evrensel bir müziği dinlerken aynı duygu ve düşünceleri hissedebilmemiz 

müziğin evrensel bağlamda geçerliliğini göstermektedir. Toplumların bu evrensel sanatı öğrenebilmesi için 

ayrı ayrı yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemlerin genel adına müzik eğitimi denmektedir.  

 

“Müzik eğitimi kritik düşünme, problem çözümü ve bu amaçlara yönelik nasıl iş birlikçi 

çalışılması gerektiğini öğrenme gibi akademik ve kişisel becerilerin gelişmesini destekler”. (Şendurur, 

Akgül Barış, 2002:167)  

 

Müzik eğitimi her birey için gereklidir. Bu eğitim özellikle çocuk yaşta başlamalıdır. Bu yaşlarda 

çocukların hazır bulunuşluk düzeyi çok yüksektir. Müzik Eğitiminin kalıcılığı ve kalitesi için çocuk 

yaşlarda eğitimine başlanılması önem arz etmektedir. “Müzik eğitimi, çocukta el ve göz koordinasyonu, 

ritim, sembolleri tanıma, dikkat ve insan zekâsının diğer normlarını geliştiren bir nitelik de taşır”. 

(Şendurur, Akgül Barış, 2002:167) 

 

Müzik eğitimin çocuk yaşta hatta anne karnında başlaması gerektiğini birçok müzik eğitimcisi dile 

getirmektedir. Müzik eğitimi anne karnından başlayıp ölünceye kadar sürekliliğini sürdüren bir bilim 

dalıdır. Her yaşta insan müzik eğitimi alabilir. “Koro eğitimi, bireyin müziksel gelişimlerinin yanında 

ayrıca, sosyal, kültürel, psikolojik yaşanım açılarında etkisi olan bir kültürsel eğitimdir”(Gökçe, 2007:2).  

 

Müzik eğitimi almış bireyin toplum tarafından farkındalığı kısa sürede ortaya çıkar. Bu eğitim 

sadece müzik ile ilgili konularla sınırlı değil diğer alanlarda da katkı sağlayabilir.  

 

“Birey, çevresinde var olan çeşitli müziklerle sürekli bir etkileşim içindedir. Müziksel çevrenin 

nitelikli olması, etkileşimi de nitelikli kılar. Etkili bir müzik eğitimi; bireye, yaşamının diğer alanlarında da 

başarılı olmasını, çevresini daha bilinçli bir şekilde algılamasını, değişen ve gelişen çağa uyum sağlamasını 

ve yeniyi yaratma gücü sağlamaktadır”(Ersoydan, 2009:11). 

 

Sanat Eğitimi  

 

“Sanat, insanlığın tarihi kadar eski bir kavramdır. Tarihsel süreç içinde her toplumun kendine özgü 

sanatı oluşmuştur. Nerede bir insan topluluğu varsa, orada yaşamı gerekli kılan maddi hayatın yanı sıra 

sezginin, bilinçaltının, içgüdüselliğin bir etkisi olarak sanat etkinlik olarak kendini gösterir”(Artut, 2004: 

11). 

 

Sanat insanın estetik yargısının bütünleşerek isim bulmuş halidir. İnsanoğlu tarih boyunca estetik 

arayış içerisine girmiş ve o an elinde hangi imkan, araç ve gereç varsa bunu kalıcı hale getirmek için 

uğraşmıştır.  

 

Antropoloji bilimine ilgi duyanlar, insanların tarih boyunca bu estetik anlayışı benimsediğini 

görmüştür. İlk örnekler insanların duvarlara çeşitli resimler çizmesiyle başlamıştır.  

 

Giderek yayılan sanat anlayışı günümüze içerisinde çeşitli alt grupları olan genel ve zengin içerik 

barındıran bir anlayış olarak gelmiştir. Bu çeşitliliği anlayabilmek ve sanatın zengin içeriğini sürekli 

geliştirebilmek için sanat eğitimine ihtiyaç vardır. 

 

“Sanat eğitimi, temelini insanın yaratıcılığından alan, eğitimin önemli bir alanıdır. Bireylerin doğal 

yapılarına ve gereksinimlerine uygun bir eğitim almaları için bilim gibi sanatı da öğrenmeleri, sanatsal 

etkinlik göstermeleri ve bu yolla yeni yaşantılar kazanmaları bir insan hakkı olduğu gibi, çağdaş toplum 

açısından da bir yükümlülüktür”(Kurtuluş, 2001:201). 
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Sanat dallarından birisi olan müzik sanatına yönelik eğitim süreçleri de çağdaş toplumlarda önem 

arz etmektedir. Müzik sanatına yönelik olan eğitim politikaları doğru uygulandığı taktirde bir toplumun 

kültürel düzeyine olumlu katkılarda bulunacaktır. Özellikle toplumsal ilişkilerin gelişimindeki birleştirici 

özelliği müzik sanatını diğer sanat dallarına göre bir adım öne çıkarmaktadır. 

 

“Bireylerin bir grup içerisinde bulunarak bazı bilgi, davranış ve becerileri kazanması sonucu, 

akranları ile daha sıkı bir paylaşım içerisinde olmaları, toplumsal bir oluşum olarak nitelendirilebilir. Böyle 

bir oluşumda müzik eğitimi, önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır”(Uslu, 2013:200). 

 

Bu anlamda “müziğin sosyolojik olarak önemi, bireylerin sanatsal üretimlerini sosyalleşme 

sürecindeki kazanımlarına göre yapmalarıdır ki bu kazanımlar kültürel yapı ile doğrudan alakalıdır ve farklı 

sosyokültürel yapı özelliklerini farklı müzik tarzlarıyla göstermelerinden ileri gelmektedir”(Öztürk, Sağır, 

2015:125). “Toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başında yer alır müzik. Bir milletin gelişmişlik 

düzeyini belirlemede müzik, önemli bir göstergedir. Toplumsal bir olgu olan müziğin geldiği nokta, 

toplumun geldiği noktayla paralellik gösterir”(Biber Öz, 2001:102). 

 

“En yalın ifadeyle müzik yapma eylemi, bir müzik eserinin müzikal niteliklerini ortaya çıkaracak 

şekilde çalgı ya da çalgı topluluğu; insan sesi ya da ses toplulukları ile seslendirilmesi şeklinde 

açıklanabilir” (Okay, Çakırer, Kurtaslan, 2015:75). Müzik sanatının farklı türleri vardır. Bu türler arasında 

toplum içerisinde sosyokültürel çalışmalara katkı bulunmasıyla ön plana çıkan koro müziğidir. Farklı 

bireylerin bir araya gelerek müzik yapmasını sağlayan bir tür olan koro özetle şu şekilde tanımlanabilir.  

 

Koro 

 
“Yunanca “Khoros”, Latince “Chorus”, İtalyanca “Coro” sözcükleriyle ifade edilen ve dilimize 

“Koro” olarak yerleşen bu terim, tek ve çok sesli müzik yapıtlarını seslendirmek üzere bir araya gelen 

seslendirici-yorumcu (icracı) topluluğu anlamında kullanılmaktadır. Bu topluluğun söylediği söz ve şarkı, 

seslendirdiği vokal müziğe de koro denir”(Çevik, 1999: 43).  

Müziğin en önemli türlerinden biri olan koro, bireyin müziksel becerisi, ritm algısı, işbirlikçi 

öğrenme düzeyini önemli ölçüde geliştirmektedir. Korolar daha çok tek sesli eserler üzerinden 

oluşmaktadır. Çok sesli eserlerde yer almaktadır.  

Dünya üzerinde çeşitli kategorilerde çok sayıda koro yapılanması bulunmaktadır. Bu durum 

koronun müzik türünde önemli bir alana sahip olduğunu göstermektedir.   

Korolar “Sayısal oluşum, ses türü, ses kapasitesi ve tını bakımından dengeli, önceden belirlenen 

bir modele uygun olarak tek ya da çok sesli müzik yapıtlarını seslendirme-yorumlama amacıyla oluşturulan, 

etkinlikleriyle toplumun kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunan ses topluluklarıdır”(Çevik, 1999:43).  

“Korolarda şarkı söyleyen bireyler, çevresinde uyumlu olmayı, çevresiyle etkileşebilmeyi, farklı 

yapıdaki bireyleri tanımayı, onlarla aynı vücut dilinde anlaşabilmeyi, farklı kültürlerdeki toplumları 

tanımayı öğrenir”(Gökçe M. 2007:4). 

 

Koro Türleri 

 
Korolar sahnelendiği müzik türüne ve yapısına göre çeşitli gruplar halinde sınıflandırılmıştır. 

Apaydın göre; Seslendireceği yapıtın türüne ve sanatsal özelliklerine göre (sanatsal), Koroyu oluşturan 

bireylerin yaş, cinsiyet ve sayısal durumlarına göre (yapısal) olmak üzere iki kategori halinde 

oluşturmuştur. 

 

Seslendireceği yapıtın türü ve sanatsal özelliklerine göre oluşturulan sanatsal korolardan bazıları: 

Halk Müziği Koroları, Caz Müziği Koroları, Geleneksel Müzik Koroları, Opera Koroları, Müzikal 

Koroları, Madrigal Koroları, Dinsel Müzik Koroları,  Özgün, Popüler Müzik Koroları, Eğitim Müziği 

Koroları, Ritmik Müzik Koroları, Senfonik Müzik Koroları, Antik Müzik Koroları,  Çağdaş, A Tonal, 

Anarmonik Müzik Koroları, Sahnelenen, Gösteri Müzikleri Koroları. 

 

Koroyu oluşturan bireylerin, cinsiyet, yaş ve sayısal durumuna göre oluşturulan yapısal korolardan 

bazılarını da yine Apaydın şöyle sıralamıştır. 

 

Minikler Koroları (5-8 yaş grubu), Çocuk Koroları (8-14 yaş grubu), Gençlik Koroları (15-25 yaş 

grubu), Yetişkin  Koroları (25 yaş üstü grubu), Kızlar Koroları (15-25 yaş kızlar grubu), Bayanlar Koroları 

(25 yaş üstü grubu), Genç Erkekler Koroları (15-25 yaş grubu), Erkekler Koroları (25 yaş üstü grubu), 

Erkek Çocuklar Koroları ( Yeni Yetme ya da Delikanlılar Koroları da denebilir.) ( 13-18 yaş grubu), Vokal 
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Toplulukları (Her yaş grubundan), Oda Koroları (Her yaş grubundan), Büyük Karma Koroları (Her yaş 

grubundan) olarak adlandırılırlar. (Apaydın, 2006: 571-572) 

 

“Korolar bir topluma, yalnız müzik sevgisi ve yalnız müzik kültürü vermekle de kalmazlar. 

Koroları oluşturan bireyler, bu topluluklarda gerçek arkadaşlığı ve insan sevgisini bulurlar ve yaşamları 

boyunca da, oradan elde ettikleri alışkanlıkları sürdürürler”(Egüz, 1998:28).  

 

Hangi türde olursa olsun koro çalışmalarının topluma olumlu katkıları vardır. Örneğin “çocuk 

koroları” toplum kültürü içerisinde yetişen nesilleri, müzik sanatının içerisine küçük yaşlarda olumlu 

pekiştireçlerle çekilebilmesi açısından önemli bir görevi yerine getirmektedir. Küçük koristler yeteneklerini 

müziğin en saf haliyle sergilemek yoluyla başta akranlarına olmak üzere toplumun kademe kademe her 

kesimine örnek olmaya başlar.  

 

Koro şefinin sağlayacağı uyumlu bir çalışma sonucu ortaya çıkacak sanatsal değeri yüksek 

sunumlar ile bölge halkının kültürel etkinliklerine katkılarda bulunacaktır. “Bir koro şefinin iyi bir lider 

olabilmesi, yalnızca müzik yeteneği ile ilgili değildir. Grubun psikolojisini bilmek gerektiği durumlarda 

müdahalede bulunmak üzere genel havayı kontrol altına altında tutmak ve iyi iletişim becerilerine sahip 

olmak müzik yeteneği yanında sahip olunması gereken diğer özelliklerdir”(Ersoydan, Karakelle 2014:39).  

 

Yine “Klasik Türk Müziği Koroları” tarihimizin en büyük değerlerinden biri olarak dünya müzik 

kültüründe önemli bir yeri olan Klasik Türk Müziği’nin günümüzde icra ve sunum aşamalarındaki koro 

yapılanmaları geçmişten gelen kültürel değerlerin ön plana çıkarılmasını sağlamaktadır.  

 

Yabancı kültürlere ait müziklerin yanı sıra kendi öz kültürümüze ait müziklerin koro yapılanmaları 

yoluyla tanıtımının yapılmadığı durumlar toplumda kültürel dejenarasyonu azaltacağı gibi kültürel 

kalkınmaya da katkıda bulunabilir. Bu anlamda Klasik Türk müziği korolarına dair koro yapılanmaları 

toplumsal sanat düzeyine olumlu katkılarda bulunmaktadır.  

 

Geleneksel Türk Halk Müziği’ne(GTHM) dair koro yapılanmaları da toplumun sosyokültürel 

yapısında var olan kültürel değerleri yine ön plana çıkaran en önemli koro türlerinden birisidir. Türe ait 

çalgılarla orijinal formunda icra edilebildiği gibi tek sesli, çok sesli formlara dönüştürülerek koro 

yapılanmaları içerisinde de  seslendirilebilmektedir. 

 

Sosyokültürel Katkılar Açısından Koro Çalışmaları 

 

İnsanları tüm canlılardan farklı kılan en belirleyici özellik kültür yaratmalarıdır. Ancak, insanlar 

farklı çevresel etkenlerin yarattığı farklı olaylarla farklı oluşmuş sistemlerle çevrilidir ve bu sistemlerin, 

olayların üstesinden gelebilmesini sağlayacak uyarlanma süreçleri farklı kültürlerin oluşmasına yol 

açmıştır. İnsanı toplumsallaştıran, doğmuş olduğu kültürün onu doğuşundan itibaren biçimlendirmesi ve 

değiştirmesidir. (Karkın, Karaburun 2012:104) 

 

Toplumun sosyokültürel bağlamda gelişmişliği müzik alanıyla olan ilişkisine bakılarak 

anlaşılabilmektedir. Bu toplumun kendi içerisinde yaşayış biçimini betimlemektedir.  

 

Herhangi bir toplumda olan sosyokültürel hareketlilik müziği, müzikte olan bir hareketlilik ise 

toplumun sosyokültürel yapısını etkilemektedir. Bu iki alan birbirleri ile yakından ilişkilidir.  

 

Bir toplumda müzik eğitimine verilen değer o toplumun sosyokültürel yapısına katkı sağlar. 

Sosyokültürel müzik bireyin grup halinde çalışması hevesine katkıda bulunur ve Birlikte müzik yapma 

anlayışını ortaya çıkarır. Müzik eğitiminin sosyokültürel bağlamda bir çok türü vardır. Bu türler genellikle 

çalgı ve ses topluluğuyla icra edilen türlerdir. Grup halinde öğrenme etkisinin daha çok müziğin bir türü 

olan koro yapıları sağlamaktadır. 

 

 “Müzik, diğer sanat dallarına oranla, çok sayıda insanın birlikte eğitimine en elverişli olanıdır. 

İnsan sesi ve insan sesinden oluşan korolar, bu tür çalışmaları daha yaygın ve daha etkin hale getirirler. Bir 

yandan koroları oluşturan bireylerin gelişimleri sürerken, diğer yandan da koroların konserler halinde 

sunduğu ürünleri, o toplumun müzik kültür düzeyini olumlu yönde etkiler”(Egüz, 1998:28). 

 

Koro çalışmaları “gerek hemcinsleriyle ve gerekse karşı cinsle birlikte, gerçek psiko-sosyal 

yaşamın bir provasını yapmak, sosyal etkinlikler ve dinletiler aracılığıyla, sosyal yaşamın ta içinde yer 
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almak, psikolojik ve sosyal gelişimlere ayak uydurabilmeyi öğrenmek, korolar aracılığıyla edinilen sosyal 

gelişimi çevreye ve topluma taşımak, sosyalleşmek ve sosyalleştirmek” açısından önemlidir(Apaydın; 

2006:572). 

 

 

YÖNTEM 

 

  Bu bölümde araştırmanın amacı ve alt problemleri doğrultusunda izlenilen yöntem hakkında 

bilgiler verilmiştir. Bu amaçla araştırmanın modeli, araştırmanın çalışma grubu ve çalışma grubuna ilişkin 

betimsel istatistikler, verileri toplama teknikleri ile verilerin analizi konularına yer verilmiştir. 

 

Araştırmanın Modeli 

 

Araştırma süresince bilimsel verilerin toplanması ve sonuçlandırılması amacıyla kaynak tarama,  

genel tarama modelleri ve gözlem tekniği uygulanmıştır. Çalışmada sosyokültürel katkılar açısından 

toplumun kültür düzeyinin ve müzik bilgisinin ne düzeyde olduğuna dair elde edilen bilgilerden dolayı 

genel tarama modeli uygulanmıştır. 

 

Çalışmanın örneklem grubunda yer alan Malatya ilinde koro yapılanmalarına ilişkin düzeyin 

belirlenmesi için gözlem tekniği uygulanmıştır. Bu anlamda, elde edilecek verilerin çalışmanın amaçlarına 

ışık tutacak nitelikte olması amaçlanmıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

 

Çalışmanın evreni 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki en az bir koro etkinliğinde aktif 

olarak görev almış ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini; Malatya’nın Yeşilyurt 

ilçesine bağlı Görgü Ortaokulu, Sümer Ortaokulu, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Fatih 

Ortaokulu, Cengiz Topel Ortaokulu, Pütürge İlçesine bağlı Dumlupınar Ortaokulu, Pütürge İmam Hatip 

Ortaokulu öğrencileri oluşturmaktadır. 

 

 

Verilerin Toplanması 

 

Verilerin toplanmasında ilk olarak Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerek izinler alınarak, 

anket uygulama izinleri alınmıştır Verilerin toplanması için alan araştırmaları yapılmıştır.  Anket 

uygulaması öğrencilere uygulanmadan önce ankette yer alan   kelimeler ve ifadeler için açıklamalarda 

bulunulmuştur. Anket ile ilgili geçerlik ve güvenirlik değerleri hesaplanmıştır. Cronbach Alfa katsayıları 

belirlenmiştir. Anketin geçerlilik düzeyinin artırılması için uygulama esnasından süre kısıtlamasına 

gidilmemiştir. 
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Tablo 1. Öğrencilere Uygulanan Anket Çalışmasının Güvenirlik, Faktör ve Madde Toplam 

Korelasyon Değerleri 

 

Faktör-1 Alternatifler 

 (15 Madde) 

Cronbach α= .66 

 (Tüm Envanter) 

KMO: 

.775 

Bartlett: 

480,763 

No Madde Madde Toplam Korelâsyon Katsayısı 

1 
Koro çalışmalarını sosyalleşme açısından faydalı bulurum. ,24 

2 Koro çalışmaları arkadaşlık ilişkilerinin gelişimine faydalıdır. ,32 

3 Koro çalışması bireyler arasında işbirliğini sağlar. ,36 

4 Koro etkinliklerine hobi amaçlı katılırım. ,22 

5 Koro çalışmalarının uzun sürmesinden hoşlanmam. ,23 

6 Koro çalışmalarında kendimi rahat hissederim. ,28 

7 Koro çalışmasının olduğu günü sabırsızlıkla beklerim. ,44 

8 Koro etkinliği olan günlerde çok heyecanlanırım. ,34 

9 
Düzenlenen koro etkinliklerinde koro üyesi olarak görev almak 

mutlu eder. 

,36 

10 
Düzenlenen koro etkinliklerinde koroya eşlik eden bir enstrüman 

çalmak mutlu eder. 

,37 

11         
Düzenlenen koro etkinliklerine izleyici olarak katılmaktan zevk 

alırım. 

,26 

12 Koro çalışmalarında farklı eserler öğrenmek hoşuma gider. ,37 

13 Koro çalışmaları zevkli geçer. ,53 

14 Boş zamanlarda koro ile ilgili çalışmalar yaparım. ,44 

15 Koro çalışmalarında canım sıkılır. ,29 

 

Tablo 1’ de öğrencilere uygulanan anket maddeleri incelendiğinde, anketin cronbach a değerinin .66 yani 

orta düzeyde olduğu görülmektedir. Faktör analiz sonucundan KMO değeri (.775)  193 kişilik örneklem 

büyüklüğünün yeterli olduğunu görülmektedir. Madde Toplam Korelasyon Katsayısının bazı maddeler 

hariç genel anlamda   orta düzeyde seyrettiği görülmektedir. 

 

 Grafik 1. Öğrencilere uygulanan anket çalışması ile ilgili bilgi durumu 

 
Grafik 1’de yer alan veriler  incelendiğinde birinci noktadan ikinci noktaya keskin bir düşüş olduğu 

görülmektedir. İkinci noktadan sonra çizginin eğimi, yatay bir seyre geçtiği ve giderek azaldığı 

görülmektedir.  Grafikteki bilgiler , ölçeğimizin tek boyutlu olarak kabul edilebileceğini göstermektedir. 
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Verilerin Analizi 

 

Anket sonuçları SPSS istatistik programının 23. Versiyonunda  frekans (f) ve yüzde (%) değerleri 

belirlenerek çözümlendikten sonra çıkan sonuçlar tablo haline dönüştürülmüş ve tablo yorumlama kısmında 

bazı değişkenler için katılım dereceleri büyük oranda ve tamamen gibi sonuçlar bir bütün halinde 

yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

 

Bulgular ve Yorum kısmının bu bölümünde koro etkinliğine katılan ortaokul öğrencilerinin 

tabloları yer almaktadır. 

 

Tablo 1.  Koro Etkinliğine Katılan Öğrencilerin Cinsiyetin Durumlarına Göre Frekans ve 

Yüzde Dağılımı 

 
 

Cinsiyet 

Sümer 

(Yeşilyurt) 

Görgü 

(Yeşilyurt) 

Cengiz 

Topel 

(Battalgazi) 

Hanımın 

Çiftliği 

(Battalgazi) 

Dumlupınar 

(Pütürge) 

İmam 

Hatip 

(Pütürge) 

Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Erkek  10 20,0 13 50,0 14 48,3 11 37,9 10 43,5 18 50,0 76 39,4 

Kız 40 80,0 13 50,0 15 51,7 18 62,1 13 56,5 18 50,0 117 60,6 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

 

Tablo 1’de genel tabloda yer alan anket verileri incelendiğinde koro etkinliğine katılan ortaokul 

öğrencilerinin % 60,6’sının kız öğrenciler olduğunu % 39,4’ünün ise erkek öğrencilerden oluştuğu 

görülmektedir. Verilerin analizi doğrultusunda koro etkinliğine katılan ortaokul öğrencilerinin 

çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu görülmektedir. Ankette yer alan verilerin okul bazında tek tek 

incelendiğinde Sümer Ortaokulu’nda koro etkinliğine katılanların % 20,0’si erkek öğrencilerden % 80,0’i 

kız öğrencilerden oluşmaktadır. Görgü Ortaokulu’nda koro etkinliğine katılanların % 50,0’si erkek 

öğrencilerden % 50’si kız öğrencilerden oluşmaktadır. Cengiz Topel Ortaokulu’nda koro etkinliğine 

katılanların %48,3’ü erkek öğrencilerden % 51,7’si kız öğrencilerden oluşmaktadır. Hanımın Çitliği 

Ortaokulu’nda koro etkinliğine katılanların % 37,9’u erkek öğrencilerden % 62,1’i kız öğrencilerden 

oluşmaktadır. Dumlupınar Ortaokulu’nda koro etkinliğine katılanların % 43,5’i erkek öğrencilerden 

%56,5’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. İmam Hatip Ortaokulu’nda koro etkinliğine katılanların % 50,0’si 

erkek öğrencilerden % 50,0’si kız öğrencilerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 2.  Koro Etkinliğine Katılan Öğrencilerin Yaş Gruplarına Göre Frekans ve Yüzde 

Dağılımı 

 
 

Yaş 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

10 7 14,0 5 19,2 2 6,9 - - - - 4 11,1 18 9,3 

11 23 46,0 - - 7 24,1 10 34,5 9 39,1 5 13,9 54 28,0 

12 7 14,0 10 38,5 10 34,5 17 58,6 13 56,5 8 22,2 65 33,7 

13 13 26,0 10 38,5 10 34,5 2 6,9 1 4,3 3 8,3 39 20,2 

14 - - 1 3,8 - - - - - - 16 44,4 17 8,8 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

 

Tablo 2’de yer alan bulgularda ankete katılan ortaokul öğrencilerinin % 9,3’ü 10 yaş % 28,0’i 11 

yaş % 33,7’si 12 yaş %20,2’si 13 yaş %8,8’i 14 yaşında olduğu görülmektedir. Okul bazında bakıldığında 

Pütürge İmam Hatip Ortaokulundaki koro etkinliklerine her yaştan öğrencinin katıldığı görülmektedir. 

Sümer Ortaokuluna 14 yaş, Görgü Ortaokuluna 11 yaş, Hanımın Çiftliği Ortaokuluna 10 yaş, Dumlupınar 

Ortaokuluna 10 ve 14 yaş grubundaki öğrenciler koro etkinliklerine katılmamıştır. Bu sonuçla koro 

etkinliğine katılan öğrencilerin çoğunlukla  11 – 12 yaş grubundan oluştuğu gözlenmektedir. 10 – 14 yaş 

grubunun yani ortaokul 5 ve 8. Sınıfların koro etkinlerine katılımının düşük olduğu görülmektedir. 
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Tablo 3. “Koro Sizin İçin Hangi Kavramla Benzeşir” Sorusuna Verilen Cevapların  

Frekans, Yüzde Dağılımı ve Metafor Örnekleri   

 
 

Metafor 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Somut 37 74,0 18 69,2 24 82,8 27 93,1 17 73,9 28 77,8 151 78,2 

Soyut 13 26,0 8 30,8 5 17,2 2 6,9 6 26,1 8 22,2 42 21,8 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 3’ de yer alan anket verileri incelendiğinde, koro sizin için hangi kavramla benzeşmektedir?. 

Sorusuna verilen cevapların genel tablodaki analizinde öğrencilerin % 78,2’si Somut % 21,8’i Soyut 

kavramlarla nitelendirmiştir. Koroyu somut kavramlarla benzeştirenlerin çoğunlukla olduğu görülmektedir. 

Somut kavramlarda niteleyenlerin çoğu koroyu; çiçek, orman, salata gibi kavramlarla benzeştirmiştir. 

Soyut kavramlarla niteleyenler ise daha çok  sevgi, mutluluk ve hayat gibi kavramlarla nitelendirmiştir. 

 

Metafor Örnekleri 
Ağaç Toprak Çorba Kütüphane Saç Telleri Neşe Şelale Ağaç 

Dalları 

Deniz Kuş Çakıl Taşları Ağaç Papatya Şarkı Melemen Boya Kalem 

Yemek Dil Gökkuşağı Tatlı Meyve Ses Yemek İslamiyet 

Oyun Toplum Şarkı Kar Salata Su Meyve Su 

Ayran Basketbol Yaşam Sevgi Yemek Su Meyvesuyu Su 

Yarışma Su Su Küpe Sevgi Mutluluk Arkadaş Heyecan 

Tatlı Yaşam Çorba Özgüven Çorba Uyku Çay Yemek 

Sütlaç Pilav Çorba Su Çorba Salata Çorba Su 

Yarışma Hayat Meyve Mücadele Huzur Çorba Okul Posta 

Okul Rahatlatıcı Güneş Nota Manzara Kuruyemiş Aile Rahatlatıcı 

Güven Melodika Bahçe Bahçe Gül Oyuncak Düş Hayal 

Su Hayat Çiçek Hayat Önem Bal Su Su 

Mutluluk Ses Çorba Salata Çorba Masa Çorba Rengarenk 

Oyun Salata Okul Çiçek Belge Sazın Teli Orman Otobüs 

Otobüs Orman Sınıf Orman Çarşı Pazar Orman Orman 

Hayat Aile Çikolata Yaşam Grup Neşe Eğlence Otobüs 

Aile Çikolata Makarna Şeker Sarma Şeker Çicek Müzik 

Birliktelik Huzur Hayat Oyun Nar Basketbol Hayat Futbol 

Türkçe Matematik Resim Voleybol Eğlence Eğlence Futbol Çorba 

81 ili gezmek Bahçe  Salata Çiçek  Pekmez Futbol Takım Bal 

Çiçek  Futbol Arkadaşlık Arkadaş Takım Dost Meclisi Sütlaç Arkadaş 

Mutluluk Ders Şarkı Ses Dil Sıra Eğlence Voleybol 

Seyahat Çok İyi Yoga Eğlence Üzüm Nar Sınıf Meyve 

Halk 12 Renk Grup Futbol Vücut Renk Salata Resim 

Çiçek        

 

Tablo 4. Koro Etkinliğine Katılan Öğrencilerin Katıldıkları Müzik Türüne Göre Frekans 

ve Yüzde Dağılımı 
Koro Türü Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam 

Hatip 

Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Çocuk 

Korosu 
46 92,0 11 42,3 3 10,3 

- - 
23 100,0 34 94,4 117 60,6 

THM 

Korosu 

- - - - - - 
29 100,0 - - 2 5,6 32 16,6 

Çocuk 

Korosu ve 

Türk Halk 

Müziği 

1 2,0 14 53,8 1 3,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 
30 15,5 

Çocuk 

Korosu ve 

Türk 

Sanat 

Müziği 

1 2,0 1 3,8 15 51,7 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
2 1,0 

Çocuk 

Korosu, 

THM 

Korosu ve 

TSM 

Korosu 

2 4,0 

 
 

- 

 
 

- 
10 34,5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
    

- 

 
- 

12 6,2 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 
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Tablo 4’ de yer alan bulgular incelendiğinde koro etkinliğine katılan ortaokul öğrencilerin 

%60,6’sı Çocuk Korosuna, % 16,6’sı Türk Halk Müziği Korosuna, %15,5’i Çocuk Korosu ve Türk Halk 

Müziği Korosuna, % 1’i Çocuk Korosu ve Türk Sanat Müziği Korosuna, % 6,2’si Çocuk Korosu, Türk 

Halk Müziği Korosu ve Türk Sanat Müziği korosuna katılım sağlamıştır. Elde edilen veriler genel tablo 

üzerinden incelendiğinde okullardaki koro etkinlik türlerinin genellikle b,r tür üzerinden yürütüldüğü 

görülmektedir. En çok tercih edilen koro türünün çocuk korosu olduğu görülmektedir. Anket ortaokul 

öğrencileri üzerinde uygulandığı için en çok tercih edilen türün çocuk korosu olması normal bir durumdur. 

Seçenekler içerisinde yer alan Türk Sanat Müziği türünü çok az işaretlendiği görülmektedir. 

  

Okul bazında incelendiğinde Dumlupınar Ortaokulunda sadece çocuk korosu türünde koro 

etkinliği yapıldığı diğer türlerde yapılmadığı görülmektedir. Hanımın Çiftliği Ortaokulunda % 100 oranla 

Türk Halk Müziği türünde koro etkinlikleri düzenlenmiştir. İmam Hatip Ortaokulunda çocuk ve Türk halk 

müziği türünde koro etkinliği düzenlemiştir. Cengiz Topel, Görgü ve Sümer Ortaokulunda hemen hemen 

her türden koro etkinliğinin düzenlendiği görülmektedir.  

 

Tablo 5.  “Koro Çalışmalarını Sosyalleşme Açısından Faydalı Bulurum” Sorusuna Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı  

 
 

Katılım 

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç - - - - - -   - - 1 2,8 1 ,5 

Çok Az 2 4,0 - - 2 6,9 - - - - - - 4 2,1 

Orta 

Düzeyde 
3 6,0 1 3,8 2 6,9 3 10,3 1 4,3 3 8,3 13 6,7 

Büyük 

Oranda 
13 26,0 4 15,4 4 13,8 6 20,7 6 26,1 6 16,7 39 20,2 

Tamamen 31 62,0 21 80,8 21 72,4 20 69,0 16 69,6 26 72,2 136 70,5 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 5’ de Koro çalışmalarını sosyalleşme açısında faydalı bulurum fikrine öğrenciler tarafından 

kararlı bir tutum sergilendiği görülmektedir. Analiz sonucunda genel tabloda öğrencilerin % 90,7’si bu 

düşünceye tamamen ve büyük oranda katılmaktadır. Genel tablonun diğer sonuçlarında ise öğrencilerin % 

6,7’si orta düzeyde % 2,1’i çok az % 0,5’inin bu düşünceye hiç katılmadığı görülmektedir. Kırsal Bölgede 

yer alan Görgü Ortaokulunda sosyalleşme konusuna tamamen katılım % 80,8, Merkezde yer alan Sümer 

Ortaokulunda sosyalleşme konusuna tamamen katılım % 62,0’dir.Bu sonuç ile kırsal bölgede yer alan 

okulların merkez okullara göre koroyu sosyalleşme açısından daha faydalı bulduğu söylenebilir.  

 

Tablo 6.  Koro Çalışmaları Arkadaşlık İlişkilerinin Gelişiminde Faydalı Olma Durumuna 

Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Boş - - - - 1 3,4 - - - - - - 1 ,5 

Hiç 2 4,0 - - 1 3,4 1 3,4 - - 1 2,8 5 2,6 

Çok Az 3 6,0 - - 2 6,9 - - 1 4,3 - - 6 3,1 

Orta 

Düzeyde 
6 12,0 2 7,7 1 3,4 4 13,8 2 8,7 7 19,4 22 11,4 

Büyük 

Oranda 
11 22,0 4 15,4 7 24,1 7 24,1 7 30,4 13 36,1 49 25,4 

Tamamen 28 56,0 20 76,9 17 58,6 17 58,6 13 56,5 15 41,7 110 57,0 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 6’ de yer alan anket verilerine göre “Koro çalışmaları arkadaşlık ilişkilerinin gelişimine 

faydalıdır” sorusuna verilen cevapta bu fikre katılanların % 82,4’lük kısmı tamamen ve büyük oranda 

katılmaktadır. Orta düzeyde katılım % 11,4, Çok az % 3,1, Hiç % 2,6’dır Bu sonuçla birlikte koro 

etkinliğine katılanların büyük kısmı arkadaşlık ilişkilerinin geliştiğini söylemektedir. Verilerin diğer 

sonuçlarında göze çarpan detay Görgü Ortaokuluna aittir. Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal bölgede yer alan 

bu okulda soruya olumlu katılım oranı tamamen ve büyük oranda fikri dahil %92,3’dür.  Diğer okullardaki 

oranlar homojen bir tutum sergilemektedir. 
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Tablo 7.  “Koro Çalışması Bireyler Arasında İşbirliği Sağlar” Sorusuna Verilen Cevapların 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam 

Hatip 

Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Boş - - - - - - - - - - 1 2,8 1 ,5 

Hiç - - - - 2 6,9   - - - - 2 1,0 

Çok Az 9 18,0 - - 1 3,4 2 6,9 1 4,3 1 2,8 14 7,3 

Orta 

Düzeyde 
5 10,0 - - 2 6,9 1 3,4 - - 3 8,3 11 5,7 

Büyük 

Oranda 
11 22,0 5 19,2 6 20,7 8 27,6 4 17,4 11 30,6 45 23,3 

Tamamen 25 50,0 21 80,8 18 62,1 18 62,1 18 78,3 20 55,6 120 62,2 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 7’ de çıkan sonuçları incelediğimizde öğrencilerin büyük bir kısmının “Koro çalışması 

bireyler arasında işbirliği sağlar” fikrine olumlu yanıt verdiği görülmektedir. Genel tabloda bu düşünceye 

Tamamen katılanlar  % 62,2, Büyük Oranda katılanlar % 23,3, Orta düzeyde katılan  % 5,7, Çok az % 

7,3’dür. Ankete katılan 193 öğrenciden sadece 16’sı bu fikre ya hiç ya da çok az katılmaktadır. Verilere 

göre Görgü Ortaokulunun tamamen ve büyük oranda katılımı % 100. Sümer Ortaokulunda tamamen ve 

büyük oranda katılım % 72,0. Cengiz Topel Ortaokulunda tamamen ve büyük oranda katılım % 82,8. 

Hanımın Çiftliği Ortaokulunda tamamen ve büyük oranda katılım % 89,7. Dumlupınar Ortaokulunda 

tamamen ve büyük oranda katılım % 95,7. İmam Hatip Ortaokulunda tamamen ve büyük oranda katlım % 

86,2’dir. Sonuçlar dahilinde öğrenciler koro çalışmalarının bireyler arasında işbirliği sağladığını 

söylemektedir. Merkez ve kırsal bölgede yer alan okullar bu görüşe homojen bir şekilde yaklaşmıştır.  

 

Tablo 8.  Öğrencilerin Koro Etkinliklerine Hobi Amaçlı Katılma Durumuna Göre Frekans 

ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Boş - - - - - - 1 3,4 - - - - 1 ,5 

Hiç 4 8,0 3 11,5 2 6,9 6 20,7 2 8,7 3 8,3 20 10,4 

Çok Az 5 10,0 1 3,8 1 3,4 4 13,8 - - 5 13,9 16 8,3 

Orta 

Düzeyde 
3 6,0 3 11,5 6 20,7 7 24,1 5 21,7 9 25,0 33 17,1 

Büyük 

Oranda 
13 26,0 2 7,7 7 24,1 4 13,8 8 34,8 7 19,4 41 21,2 

Tamamen 25 50,0 17 65,4 13 44,8 7 24,1 8 34,8 12 33,3 82 42,5 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 8’de yer alan veriler incelediğinde “Koro etkinliklerine hobi amaçlı katılırım” sorusuna 

verilen cevaplar homojen bir şekilde ortaya çıkmıştır.  Tamamen katılıyorum fikrinin ağırlıkla olduğu 

söylenebilir. Hiç, çok az gibi seçenekleri işaretleyenlerin % 18,7 olduğu görülmektedir. Okul bazında 

incelendiğinde Hanımın Çiftliği Ortaokulunda bu görüşe tamamen katılım %24,1. Görgü Ortaokulunda bu 

görüşe tamamen katılım % 65,4. Sümer Ortaokulunda tamamen katılım % 50,0. Cengiz Topel 

Ortaokulunda tamamen katılım % 44,8. Dumlupınar Ortaokulunda tamamen katılım % 34,8. Pütürge İmam 

Hatip Ortaokulunda tamamen katılım % 33,3’dür. Koro etkinliğine hobi amaçlı katılım yüzdeleri okul 

bazında değişken oranlar vermektedir. Bazı okullarda koro etkinliğinin daha çok ders olarak görüldüğü fikri 

ortaya çıkmaktadır. Anket verileri genel tabloda incelendiğinde öğrencilerin yarıya yakın bölümünün koro 

etkinliklerine katılımının hobiden ziyade ders olarak katıldığı söylenebilir.  
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Tablo 9.  “Koro Çalışmalarının Uzun Sürmesinden Hoşlanmam” Maddesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 26 52,0 11 42,3 19 65,5 12 41,4 12 52,2 16 44,4 96 49,7 

Çok Az 6 12,0 3 11,5 3 10,3 7 24,1 3 13,0 7 19,4 29 15,0 

Orta 

Düzeyde 
3 6,0 3 11,5 2 6,9 2 6,9 - - 3 8,3 13 6,7 

Büyük 

Oranda 
8 16,0 - - - - 3 10,3 2 8,7 2 5,6 15 7,8 

Tamamen 7 14,0 9 34,6 5 17,2 5 17,2 6 26,1 8 22,2 40 20,7 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 9’de yer alan anket verileri genel tablo üzerinden incelediğinde “Koro çalışmalarının uzun 

sürmesinden hoşlanmam” sorusuna öğrencilerin % 49,7’lik bölümü bu fikre katılmadıkları görüşü ortaya 

çıkmıştır. Çok az katılanlar % 15,0, Orta düzeyde katılanlar % 6,7, Büyük oranda katılan % 7,8, Tamamen 

katılanlar % 20,7’dir. Okuz bazında incelendiğinde genel tabloyla doğru orantılı sonuçlar görülmektedir. 

Tablo geneline bakıldığında bazı öğrencilerin sorunun olumsuzluğundan dolayı tamamen katılıyorum ile 

hiç katılmıyorum seçenekleri arasında ters orantı yapamadıkları görülmektedir. Genel tabloya bakıldığında 

öğrencilerin çoğunluğu koro dersinin uzun sürmesinden rahatsızlık duymadıkları görülmektedir. 

 

Tablo 10. Öğrencilerin Koro Çalışmalarında Kendilerini Rahat Hissetme Durumuna Göre 

Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam 

Hatip 

Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Boş - - - - 1 3,4 - - - - 1 2,8 2 1,0 

Hiç 1 2,0 - - - - 5 17,2 2 8,7 1 2,8 11 5,7 

Çok Az 9 18,0 1 3,8 - - 1 3,4 1 4,3 3 8,3 15 7,8 

Orta Düzeyde 5 10,0 2 7,7 3 10,3 1 3,4 4 17,4 9 25,0 24 12,4 

Büyük 

Oranda 
12 24,0 3 11,5 2 6,9 5 17,2 3 13,0 9 25,0 34 17,6 

Tamamen 23 46,0 20 76,9 21 72,4 17 58,6 13 56,5 13 36,1 107 55,4 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 10’de yer alan verilere göre öğrencilerin büyük kısmı koro dersinde kendilerini rahat 

hissettikleri görülmektedir. Tablo genelinde çıkan sonuca göre öğrencilerin % 55,4’ü tamamen katıldığı , 

%17,6’sı büyük oranda katıldığını , % 12,4’ü orta düzeyde katıldığı, % 7,8’i çok az katıldığı, % 5,7’si hiç 

katılmadıkları görülmektedir. Okullar grup olarak incelendiğinde Görgü ve Cengiz Topel Ortaokullarının 

bu görüşü % 70,0’in üzerinde destekledikleri görülmektedir. Sümer Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 

46,0. Hanımın Çiftliği Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 58,6. Dumlupınar Ortaokulunda tamamen 

katılıyorum % 56,5. Pütürge İmam Hatip Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 36,1’dir.  Bu sonuçlar ile 

öğrencilerin büyük bölümü koro çalışmalarında kendilerini rahat hissettikleri görülmektedir.  

 

Tablo 11 “Koro Çalışmasının Olduğu Günü Sabırsızlıkla Beklerim” Maddesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam 

Hatip 

Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç - - 2 7,7 - - 2 6,9 - - - - 4 2,1 

Çok Az 1 2,0 1 3,8 - - 1 3,4 - - 3 8,3 6 3,1 

Orta 

Düzeyde 
3 6,0 1 3,8 - - 3 10,3 1 4,3 2 5,6 10 5,2 

Büyük 

Oranda 
15 30,0 2 7,7 2 6,9 5 17,2 4 17,4 8 22,2 36 18,7 

Tamamen 31 62,0 20 76,9 27 93,1 18 62,1 18 78,3 23 63,9 137 71,0 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 
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Tablo 11’de ki veriler incelediğinde öğrencileri çoğunluğunun koro çalışmasının olduğu günü 

sabırsızlıkla bekledikleri görülmektedir. Bu oran genel tablo üzerinden incelendiğinde çıkan sonucun 

tamamen ve büyük oranda katılım yüzdelerinin % 89,7 olduğu gözlenmektedir. Genel tablo verilerinde bu 

fikre orta düzeyde katılımın % 5,2, çok az katılımın % 3,1, hiç % 2,1 olduğu görülmektedir.   Okul bazında 

incelendiğinde Cengiz Topel Ortaokulunun tamamen ve büyük oranda katılımının % 100 olduğu 

görülmektedir. Sümer Ortaokulunda % 92. Görgü Ortaokulunda % 84,6. Hanımın Çitliği Ortaokulunda % 

79,3. Dumlupınar Ortaokulunda % 95,7. Pütürge İmam Hatip Ortaokulunda % 86,1’dir. Okul bazındaki 

çıkan sonuç ile genel tabloda çıkan sonuç birbirlerine doğru orantılıdır.  

 

Tablo 12 “Koro Etkinliği Olan Günlerde Çok Heyecanlanırım” Maddesine Verilen 

Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Boş - - - - - - - - - - 1 2,8 1 ,5 

Hiç 2 4,0 5 19,2 3 10,3 1 3,4 - - 2 5,6 13 6,7 

Çok Az 3 6,0 - - 3 10,3 2 6,9 4 17,4 3 8,3 15 7,8 

Orta 

Düzeyde 
10 20,0 3 11,5 2 6,9 6 20,7 2 8,7 5 13,9 28 14,5 

Büyük 

Oranda 
11 22,0 1 3,8 4 13,8 3 10,3 1 4,3 6 16,7 26 13,5 

Tamamen 24 48,0 17 65,4 17 58,6 17 58,6 16 69,6 19 52,8 110 57,0 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 12’de yer alan anket verileri incelendiğinde “Koro etkinliği olan günlerde çok 

heyecanlanırım” görüşüne öğrencilerin çoğunluğu bu fikre katılmaktadır. Genel tabloda tamamen katılım 

% 57,0. Büyük oranda katılım % 13,5. Orta Düzeyde katılım % 14,5. Diğer katılım yüzdeleri ise % 10’nun 

altındadır. Verilere göre öğrencilerin büyük bölümü koro etkinliği olan günlerde çok heyecanlandığı 

görülmektedir. Tablo yer alan verilere göre kırsal bölgelerde yer alan Görgü ve Dumlupınar Ortaokulunda 

bu fikre genel tabloya göre yüzdesel olarak daha fazla katılmaktadır. Dumlupınar Ortaokulunda tamamen 

katılıyorum % 69,6, Görgü Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 65,4, Cengiz Topel ve Hanımın Çiftliği 

Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 58,6,  İmam Hatip Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 52,8, 

Sümer Ortaokulunda tamamen katılıyorum % 48,0’dir. Bu sonuçla kırsal bölgelerde yer alan okulların 

merkezde yer alan okullara göre bu görüşü daha çok destekledikleri görülmektedir.   

 

Tablo 13. “Düzenlenen Koro Etkinliklerinde Koro Üyesi Olarak Görev Almak Mutlu Eder” 

Maddesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 1 2,0 1 3,8 - -   - - - - 2 1,0 

Çok Az 4 8,0 1 3,8 - - 4 13,8 1 4,3 2 5,6 12 6,2 

Orta 

Düzeyde 
6 12,0 4 15,4 - - 3 10,3 - - 5 13,9 18 9,3 

Büyük 

Oranda 
14 28,0 3 11,5 6 20,7 3 10,3 1 4,3 3 8,3 30 15,5 

Tamamen 25 50,0 17 65,4 23 79,3 19 65,5 21 91,3 26 72,2 131 67,9 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 13’ de yer alan veriler incelendiğinde, Genel tabloya göre öğrencilerin, düzenlenen koro 

etkinliklerinde koro üyesi olarak yer almaktan mutlu oldukları görülmektedir. Genel tabloda bu görüşe 

tamamen katılıyorum % 67,9, büyük oranda katılıyorum 15,5’dir. Diğer katılım yüzdeleri % 10’un altında 

oluşmuştur. Okul bazında dikkat çekici sonuç kırsal bölgede yer alan Dumlupınar Ortaokuluna aittir. Bu 

okulda tamamen katılıyorum % 91,3’dür. Merkezde yer alan Sümer Ortaokulunda ise tamamen katılıyorum 

% 50,0’dir.  Diğer okullarda tamamen katılıyorum % 65’in üzerindedir. Bazı okullardaki tamamen katılım 

yüzdelerinin değişken çıkması koro şefinin derse bakış açısı ve ders içindeki tutumu ile açıklanabilir. 
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Tablo 14. “Düzenlenen Koro Etkinliklerinde Koroya Eşlik Eden Bir Enstrüman Çalmak 

Mutlu Eder.” Maddesine Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 4 8,0 4 15,4 2 6,9 4 13,8 1 4,3 2 5,6 17 8,8 

Çok Az 3 6,0 2 7,7 1 3,4 3 10,3 1 4,3 - - 10 5,2 

Orta 

Düzeyde 
8 16,0 5 19,2 4 13,8 4 13,8 2 8,7 4 11,1 27 14,0 

Büyük 

Oranda 
12 24,0 2 7,7 9 31,0 6 20,7 3 13,0 9 25,0 41 21,2 

Tamamen 23 46,0 13 50,0 13 44,8 12 41,4 16 69,6 21 58,3 98 50,8 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 14’de yer alan veriler genel tablo üzerinden incelendiğinde “Düzenlenen koro etkinliğine 

koroya eşlik eden bir enstrüman çalmak mutlu eder.” fikrine öğrencilerin % 50,8’i tamamen katılmaktadır. 

Büyük oranda % 21,2, Orta düzeyde % 14,0. Diğer sonuçlar % 10’un altındadır. Okul bazında 

incelendiğinde Sümer Ortaokulunda tamamen %46,0. Görgü Ortaokulunda tamamen % 50,0. Cengiz Topel 

Ortaokulunda tamamen % 44,8. Hanımın Çiftliği Ortaokulunda tamamen %  41,4. Dumlupınar 

Ortaokulunda tamamen %   69,6. Pütürge İmam Hatip Ortaokulunda tamamen % 58,3’dür. Genel itibariyle 

homojen bir dağılım görülmektedir. Dumlupınar Ortaokulunun diğer okullara göre tamamen katılım 

yüzdesinin daha çok olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 15.  Düzenlenen Koro Etkinliklerine İzleyici Olarak Katılmaktan Zevk Alma 

Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 15 30,0 7 26,9 11 37,9 5 17,2 3 13,0 6 16,7 47 24,4 

Çok Az 10 20,0 - - 2 6,9 4 13,8 - - 4 11,1 20 10,4 

Orta 

Düzeyde 
11 22,0 1 3,8 5 17,2 4 13,8 1 4,3 9 25,0 31 16,1 

Büyük 

Oranda 
5 10,0 2 7,7 2 6,9 9 31,0 7 30,4 6 16,7 31 16,1 

Tamamen 9 18,0 16 61,5 9 31,0 7 24,1 12 52,2 11 30,6 64 33,2 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 15’de yer alan anket verileri incelendiğinde “Düzenlenen koro etkinliğine izleyici olarak 

katılmaktan zevk alırım” görüşüne genel tabloda tamamen katılanlar % 33,2. Büyük oranda katılanlar ve 

orta düzeyde katılanlar % 16,1. Çok az katılanlar % 10,4. Hiç katılmayanlar % 24,4’dür. Bu sonuç ile 

öğrencilerin genellikle koro etkinliğine izleyici olarak katılmak istemedikleri görülmektedir. Sümer 

Ortaokulunda tamamen % 18,0’iken. Görgü Ortaokulunda tamamen %  61,5’dir. Diğer okullarda ise genel 

tablo ile orantılı sonuçlar çıkmıştır. Merkezde yer alan okullar ile kırsal bölgede yer alan okulların yüzdeleri 

farklı çıkmıştır. Kırsal bölgede yer alan okullardaki öğrencilerin merkezdekileri ne göre daha çok koro 

konseri izlemek istedikleri görülmektedir. Kırsal bölgedeki öğrencilerin kültür sanat faaliyetlerini izleme 

şansının düşük olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 16 “Koro Çalışmalarında Farklı Eserler Öğrenmek Hoşuma Gider.” Maddesine 

Verilen Cevapların Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 3 6,0 - - - - - - - - - - 3 1,6 

Çok Az 2 4,0 - - - - - - - - 1 2,8 3 1,6 

Orta 

Düzeyde 
2 4,0 1 3,8 - - 4 13,8 - - 2 5,6 9 4,7 

Büyük 

Oranda 
6 12,0 1 3,8 3 10,3 3 10,3 2 8,7 8 22,2 23 11,9 

Tamamen 37 74,0 24 92,3 26 89,7 22 75,9 21 91,3 25 69,4 155 80,3 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 
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Tablo 16’da yer alan anket verilerine göre öğrencilerin çoğunluğu koro çalışmalarında farklı 

eserler öğrenmekten memnun oldukları görülmektedir. Genel tabloda yer alan verilerde öğrencilerin % 

80,3’ü bu fikre tamamen katılmaktadır. Büyük oranda % 11,9. Diğer seçenekler ise % 10’un altında yer 

almaktadır. Görgü ve Dumlupınar Ortaokulunun bu görüşe tamamen katılımı % 90’ın üzerindedir. Diğer 

okullarda genel tablo verileri ile eşdeğer sonuçlar görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar ile  farklı eserler 

öğrenmenin koro çalışmalarına ya da etkinliklerine olan öğrenci katılımının olumlu yönde etkileyebileceği 

gibi öğrencilerin koroya karşı olan ilgisini de etki edebileceği düşünülmektedir. 

 

Tablo 17.  Koro Çalışmaları Zevkli Geçme Durumuna Göre Frekans ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam 

Hatip 

Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Boş - - - - - - 1 3,4 - - - - 1 ,5 

Hiç 1 2,0 - - - - 1 3,4 - - 1 2,8 3 1,6 

Çok Az - - 1 3,8 - - - - - - 1 2,8 2 1,0 

Orta Düzeyde 3 6,0 1 3,8 1 3,4 - - 1 4,3 - - 6 3,1 

Büyük 

Oranda 
13 26,0 1 3,8 1 3,4 3 10,3 3 13,0 8 22,2 29 15,0 

Tamamen 33 66,0 23 88,5 27 93,1 24 82,8 19 82,6 26 72,2 152 78,8 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 17’ de yer alan verilere göre öğrencilerin çoğunluğunun koro çalışmalarının zevkli geçtiğini 

söylemektedir. Genel tabloda tamamen katılıyorum % 78,8. Büyük oranda katılıyorum 15,0’dir. Diğer 

sonuçlar % 10’un altında yer almaktadır. Sümer Ortaokulunda bu fikre tamamen katılanlar % 66,0. Görgü 

Ortaokulunda tamamen % 88,5. Cengiz Topel Ortaokulunda tamamen % 93,1. Hanımın Çiftliği 

Ortaokulunda tamamen % 82,8. Dumlupınar Ortaokulunda tamamen % 82,6. Pütürge İmam Hatip 

Ortaokulunda tamamen % 72,2’dir. Sümer Ortaokulunda yer alan öğrencilerin diğer okullara göre tamamen 

katılım yüzdelerinin düşük olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 18.  Öğrencilerin Boş Zamanlarında Koro İle İlgili Çalışmalar Yapma Durumuna 

Göre Frekans Ve Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 5 10,0 6 23,1 2 6,9 4 13,8 2 8,7 4 11,1 23 11,9 

Çok Az 5 10,0 2 7,7 1 3,4 2 6,9 2 8,7 7 19,4 19 9,8 

Orta 

Düzeyde 
10 20,0 4 15,4 3 10,3 8 27,6 2 8,7 7 19,4 34 17,6 

Büyük 

Oranda 
11 22,0 2 7,7 8 27,6 7 24,1 5 21,7 8 22,2 41 21,2 

Tamamen 19 38,0 12 46,2 15 51,7 8 27,6 12 52,2 10 27,8 76 39,4 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 18’ de yer alan verilere göre öğrencilerin “Boş zamanlarda koro ile ilgili çalışmalar 

yaparım.” Görüşüne kararlı bir tutum sergilemedikleri görülmektedir. Genel tablo üzerinden bu fikre 

tamamen katılanlar % 39,4. Büyük oranda % 21,2 Orta Düzeyde % 17,6. Çok Az % 9,8. Hiç % 11,9’dur. 

Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin yarıya yakın bölümünün boş zamanlarında koro ile ilgili 

çalışmalar yapmadıkları görülmektedir.Elde edilen veriler okul bazında incelendiğinde yüzdelerin bir yerde 

toplanmadığı, daha çok karışık yüzdeler görülmektedir.  Hanımın Çiftliği Ortaokulunda tamamen katılım 

% 27,6 iken, Dumlupınar Ortaokulunda % 52,2 çıkmıştır. Cengiz Topel Ortaokulunda tamamen katılım % 

51,7 iken, Pütürge İmam Hatip Ortaokulunda % 27,8 çıkmıştır.  
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Tablo 19. “Koro Çalışmalarında Canım Sıkılır.” Maddesine Verilen Cevapların Frekans ve 

Yüzde Dağılımı 

 
 

Katılım     

Dereceleri 

Sümer Görgü Cengiz 

Topel 

Hanımın 

Çiftliği 

Dumlupınar İmam Hatip Genel 

f % f % f % f % f % f % f % 

Hiç 41 82,0 19 73,1 29 100,0 19 65,5 23 100,0 27 75,0 158 81,9 

Çok Az 4 8,0 1 3,8 - - 6 20,7 - - 5 13,9 16 8,3 

Orta 

Düzeyde 
2 4,0 2 7,7 - - - - - - 2 5,6 6 3,1 

Büyük 

Oranda 
1 2,0 1 3,8 - - 1 3,4 - - - - 3 1,6 

Tamamen 2 4,0 3 11,5 - - 3 10,3 - - 2 5,6 10 5,2 

Toplam 50 100,0 26 100,0 29 100,0 29 100,0 23 100,0 36 100,0 193 100,0 

 

Tablo 19’ da yer alan verileri incelendiğinde öğrencilerin koro çalışmalarında sıkılmadıkları 

görülmektedir. Genel tabloda “Koro çalışmalarında canım sıkılır” görüşüne öğrencilerin % 81,9’u hiç 

katılmaktadır. Diğer seçenekler ise % 10’un altında yer almaktadır. Cengiz Topel ve Dumlupınar 

Ortaokulunda öğrencilerin % 100’ü bu fikre katılmamaktadır. Sümer Ortaokulunda hiç katılmayanlar % 

82,0. Hanımın Çiftliği Ortaokulunda hiç katılmayanalar % 65,0. Pütürge İmam Hatip Ortaokulunda hiç 

katılmayanlar % 75,0’dır. Elde edilen verilere göre Sümer, Görgü, Hanımın Çiftliği ve İmam Hatip 

ortaokulundaki bazı öğrencilerin koro çalışmalarından sıkıldıkları görülmektedir. 

 

 SONUÇLAR 

 

Araştırmanın verilerine göre genel olarak şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. 

 

Koro etkinliklerine katılan ortaokul öğrencilerinin çoğunluğunu kız öğrenciler tarafından oluştuğu 

görülmüştür. 

 

Koro etkinliklerine katılan öğrencilerin çoğunlukla 11 – 12 yaş grubundan oluştuğu 

gözlenmektedir. 10 – 14 yaş grubunun yani ortaokul 5 ve 8. Sınıfların koro etkinlerine katılımının düşük 

olduğu gözlenmiştir. 

 

Öğrencilerin büyük bölümü koroyu somut kavramlarla benzeştirmiştir. Somut kavramlarda 

niteleyenlerin çoğu koroyu; çiçek, orman, salata gibi kavramlarla benzeştirmiştir. Soyut kavramlarla 

niteleyenler ise daha çok sevgi, mutluluk ve hayat gibi kavramlarla nitelendirmiştir. 

 

Okullardaki koro etkinlik türlerinin genellikle 1 tür üzerinden yürütüldüğü görülmüştür. En çok 

tercih edilen koro türünün çocuk korosu olduğu ortaya çıkmıştır. Anket ortaokul öğrencileri üzerinde 

uygulandığı için en çok tercih edilen türün çocuk korosu olması normal bir durumdur. Seçenekler içerisinde 

yer alan Türk Sanat Müziği türünü çok az işaretlendiği görülmüştür. Okul bazında bakıldığında Dumlupınar 

Ortaokulunda sadece çocuk korosu türünde koro etkinliği yapıldığı diğer türlerde yapılmadığı ortaya 

çıkmıştır. Koro etkinliğine katılan Hanımın Çiftliği Ortaokulu öğrencilerinin tamamı Türk Halk Müziği 

türünde koro etkinliklerine katıldıkları görülmüştür. İmam Hatip Ortaokulunda Çocuk ve Türk halk müziği 

türünde koro etkinliği düzenlemiştir. Cengiz Topel, Görgü ve Sümer Ortaokulunda hemen hemen her 

türden koro etkinliğinin düzenlendiği görülmüştür.  

 

Koro çalışmalarını sosyalleşme açısında faydalı bulurum fikrine öğrenciler tarafından kararlı bir 

tutum sergilenmiştir. Öğrencilerin tamamına yakını koro çalışmalarını sosyalleşme açısından faydalı 

bulmuştur. Bu sonuç ile kırsal bölgede yer alan okulların merkez okullara göre koroyu sosyalleşme 

açısından daha faydalı bulduğu görülmüştür. 

 

Öğrencilerin tamamına yakın bölümü koro çalışmalarının arkadaşlık ilişkilerine katkı sağladığını 

söylemiştir. Yeşilyurt ilçesine bağlı kırsal bölgede yer alan Görgü Ortaokulunda diğer okullara göre daha 

fazla olumlu katılım olmuştur. Bu sonuçla birlikte Koro etkinliğine katılanların arkadaşlık ilişkilerinin 

geliştiği görülmüştür. 

 

Öğrencilerin büyük bölümü koro çalışmalarının bireyler arasında işbirliği sağladığını söylemiştir. 

Merkez ve kırsal bölgede yer alan okullar bu görüşe homojen bir şekilde yaklaşmıştır.  
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“Koro etkinliklerine hobi amaçlı katılırım” sorusuna verilen cevaplar homojen bir şekilde ortaya 

çıkmıştır.  Tamamen katılıyorum fikrinin ağırlıkla olduğu görülmüştür. Koro etkinliğine hobi amaçlı 

katılım yüzdeleri okul bazında değişken sonuçlar vermiştir. Öğrencilerin yarıya yakın bölümü, koro 

etkinliklerine olan katılımın, hobiden ziyade ders olarak gördüğü ortaya çıkmıştır.  

 

“Koro çalışmalarının uzun sürmesinden hoşlanmam” sorusuna öğrencilerin yarıya yakın 

bölümünün bu fikre katılmadığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler sorunun olumsuzluğundan dolayı tamamen 

katılıyorum ile hiç katılmıyorum seçenekleri arasında ters orantı yapamadıkları görülmüştür Öğrenciler 

koro çalışmasının uzun sürmesinden rahatsızlık duymadıklarını ifade etmişlerdir.  

 

Öğrencilerin büyük bölümü koro dersinde kendilerini rahat hissettikleri görülmüştür. 

 

Öğrencileri çoğunluğunun koro çalışmasının olduğu günü sabırsızlıkla bekledikleri görülmüştür.  

 

“Koro etkinliği olan günlerde çok heyecanlanırım” görüşüne öğrencilerin çoğunluğu bu fikre 

katılmıştır. Öğrencilerin büyük bölümü koro etkinliği olan günlerde çok heyecanlandığı görülmüştür. Kırsal 

bölgelerde yer alan Görgü ve Dumlupınar Ortaokulunda bu fikre diğer okullara göre daha katıldığı 

görülmüştür. Bu sonuçla kırsal bölgelerde yer alan okulların merkezde yer alan okullara göre bu görüşü 

daha çok destekledikleri görülmektedir.   

 

Öğrencilerin, düzenlenen koro etkinliklerinde koro üyesi olarak yer almaktan mutlu oldukları 

görülmüştür. Okul bazında dikkat çekici sonuç kırsal bölgede yer alan Dumlupınar Ortaokuluna aittir. Bu 

okulda koro etkinliğine katılan öğrencilerin tamamına yakını düzenlenen koro etkinliklerine koro üyesi 

olarak yer almaktan mutlu oldukları görülmüştür. Bazı okullardaki tamamen katılım yüzdelerinin değişken 

çıkması koro şefinin derse bakış açısı ve ders içindeki tutumu ile açıklanabilir. 

 

“Düzenlenen koro etkinliğine koroya eşlik eden bir enstrüman çalmak mutlu eder.” fikrine 

öğrencilerin yarıdan fazlası tamamen katılmaktadır. Genel itibariyle homojen bir dağılım görülmüştür. 

Dumlupınar Ortaokulunun diğer okullara göre tamamen katılım yüzdesinin daha çok olduğu görülmüştür. 

 

Öğrencilerin genellikle koro etkinliğine izleyici olarak katılmak istemedikleri görülmüştür. 

Merkezde yer alan okullar ile kırsal bölgede yer alan okulların yüzdeleri farklı çıkmıştır. Kırsal bölgede yer 

alan okullardaki öğrencilerin merkezdekileri ne göre daha çok koro konseri izlemek istedikleri görülmüştür. 

Kırsal bölgedeki öğrencilerin kültür sanat faaliyetlerini izleme şansının düşük olduğu görülmektedir. 

 

Anket verilerine göre öğrencilerin çoğunluğu koro çalışmalarında farklı eserler öğrenmekten 

memnun oldukları görülmüştür.  Elde edilen bu sonuçlar ile farklı eserler öğrenmenin koro çalışmalarına 

ya da etkinliklerine olan öğrenci katılımının olumlu yönde etkileyebileceği gibi öğrencilerin koroya karşı 

olan ilgisini de etki edebileceği düşünülmektedir. 

 

Anket verilerine göre öğrencilerin çoğunluğu koro çalışmalarının zevkli geçtiğini ifade etmiştir. 

Sümer Ortaokulunda yer alan öğrencilerin diğer okullara göre tamamen katılım yüzdelerinin düşük olduğu 

görülmüştür.  

 

Boş zamanlarda koro ile ilgili çalışmalar yaparım.” Görüşüne kararlı bir tutum sergilemedikleri 

görülmüştür. Öğrencilerin yarıya yakın bölümünün boş zamanlarında koro ile ilgili çalışmalar yapmadıkları 

ortaya çıkmıştır. 

 

Öğrencilerin koro çalışmalarında sıkılmadıkları görülmüştür. Cengiz Topel ve Dumlupınar 

Ortaokulunda koro etkinliklerine katılan öğrencilerin tamamı koro çalışmalarından sıkılmadıkları 

görülmüştür. Sümer, Görgü, Hanımın Çiftliği ve İmam Hatip ortaokulundaki bazı öğrencilerin koro 

çalışmalarından sıkıldıkları görülmektedir. 

 

ÖNERİLER 

 

Malatya ilinde düzenlenen koro etkinlikleri genellikle kız öğrenciler tarafından oluşturulduğu 

görüldüğünden dolayı, korist seçerken cinsiyete göre homojen bir şekilde   hareket edilmesi gerekmektedir.  

 

Koro oluşturulurken sınıflardan eşit düzeyde öğrenci alımı yapılmalı ve bazı ortaokul sınıflarını 

bu tür etkinliklerden pasif bırakmamak gerekmektedir. 
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Koro şefleri etkinlik düzenleyecekleri zaman tek tür etkinliklerin yanı sıra çeşitli koro etkinlikleri 

de düzenlemelidir. 

 

Kırsal bölgelerdeki okullarda koro ile ilgili etkinliklere önem verilmeli öğrencinin ikamet ettiği 

bölgelere uzak olmayacak şekilde sayıca yeterli düzeyde koro etkinlikleri düzenlenmelidir. 

 

Koro çalışmalarına daha fazla önem verilmeli ve topluluk ile icra edilen bu türde, arkadaşlık 

ilişkileri kapsamında koro etkinliğine katılmayan öğrencilere de bu tür etkinliklere teşvik edici uygulamalar 

yapılmalıdır.  

 

Araştırmalara göre koro etkinliğine katılan öğrencilerin yarıya yakın bölümü koro etkinlikleri 

hobiden ziyade bir ders olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Koro etkinlikleri öğrencilere sevdirilmeli ve ilgi 

çekici hale getirilmelidir. Bu görev daha çok koro etkinliği düzenleyen koro şeflerine düşmektedir. 

 

Okuldaki temel derslerden ve sınavlardan dolayı bir yük altına giren öğrencilerin, koro etkinliği 

gibi çeşitli etkinliklere katılmasını sağlayarak psikolojik anlamda olumlu yönde ilerlemeleri sağlanmalıdır. 

 

Koro şefleri, heyecan faktörünün başarıyı büyük oranda etkileyeceği düşüncesiyle yola çıkarak 

koro etkinliğinin olduğu gün ve önceki günlerde öğrencilerin heyecanlanmaması için sürekli olumlu yönde 

konuşmalı ve motivasyonlarını arttırıcı şekilde davranmalıdır.  

 

Malatya ilinde yer alan ilçelerde koro çalışmaları ilçenin sosyokültürel yapısına katkıda 

bulunacağı düşüncesiyle yola çıkarak koro ile ilgili çalışmalar sayıca artırılmalı ve her ilçede yeterli 

düzeyde desteklenmelidir.  

 

Koro etkinliği düzenlenirken sadece acapella tarzda değil,  öğrencilerin ritmik ve çalgı 

deneyiminin artırılması amacıyla koroya eşlik eden bir çalgı eşliğinden de yararlanılmalıdır.  

 

Kırsal bölgelerde kültür sanat faaliyetlerinin sayısı artırılmalı ve bu tür etkinliklere yeterli düzeyde 

destek verilmelidir.  

 

Koro şefleri, öğrencilere, sosyokültürel katkılar açısından koro etkinliklerine izleyici olarak 

katılmalarını sağlamak  için aktif rol oynaması gerekmektedir. 

 

Koro şefleri koro etkinliği düzenlerken parça seçimi sırasından özverili davranması 

gerekmektedir. Öğrencilerin koro etkinliğine karşı olan ilgisini artırmak için farklı eserlere de yer vermesi 

gerekmektedir. 

 

 Koro şefleri koro çalışmasını daha zevkli hale getirebilmek için çeşitli yöntemler uygulamadırlar. 

Bu yöntemler genellikle koro çalışması esnasında öğrencinin sıkılacağı zamanlarda yapılmalıdır.  

 

Koro şefleri, öğrencilere sadece koro çalışması olduğu günlerde değil kendi boş vakitlerinde de 

koro ile ilgili çalışmalar yapabilmelerini sağlamalıdır. 
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