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Bu araştırma, Türkiye’deki konservatuvarlarda lisans eğitimi gören öğrencilerin,
özellikle de çalışma alanı ile ilgili olarak şan bölümü öğrencilerinin şan eğitimlerinde
karşılaştıkları sorunlara değinebilmek ve bu sorunların ne düzeyde olduğunu
saptayabilmek amacıyla yapılmıştır. Konservatuvarlardaki şan bölümlerinde eğitim
gören lisans düzeyindeki şan öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar, araştırmanın
sorunsalını oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, bu araştırma Türkiye’deki
konservatuvarlarda lisans eğitimi gören şan bölümü öğrencilerinin şan eğitimlerinde
karşılaştıkları sorunları problem edinmiştir. Onların karşılaştıkları sorunlara göre
müzik eğitimi-şan eğitimi yolu ile çeşitli alanlarda değişik beceriler kazandırılması, bu
sorunların

saptanması,

incelenmesi

ve

sonrasında

değerlendirilmesi

konservatuvarlardaki şan bölümlerinin eğitim durumlarını gündeme getirebilmek
açısından önem taşımaktadır. Dolayısı ile bu araştırma; nitelikli, multi disipliner
çalışma planı ve programlar hazırlanarak, bu plan ve programlara yönelik çalışmalar
Türkiye’deki konservatuvarların lisans bölümlerinde eğitim gören şan öğrencilerinin
eğitimleri için önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır.
Araştırmanın evrenini Türkiye’de bulunan devlet konservatuvarları ve bu
okullarda lisans eğitimi alan şan öğrencileri, araştırmanın örneklemini ise Marmara
Bölgesi’nden iki (2), Ege Bölgesi’nden iki (2), Akdeniz Bölgesi’nden dört (4),
Karadeniz Bölgesi’nden bir (1), İç Anadolu Bölgesi’nden üç (3), Doğu Anadolu
Bölgesi’nden sıfır (0) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bir (1) konservatuvar
olmak üzere 20 yaş ve altı - 35 yaş arası şan bölümünde lisans eğitimi gören altmış üç
(63) öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem grubuna, araştırmada kullanılmak üzere,

eğitim aldıkları konservatuvarlarda okullarında araştırmacı tarafından karşılaştıkları
sorunlara yönelik elektronik ortamda bir anket uygulaması yapılmıştır. Uygulama
sonucunda elde edilen veriler Google veri analiz programında analiz edilmiş ve elde
edilen bulgular tablolar, grafikler yardımı ile yorumlanmıştır.
Araştırma sonunda elde edilen verilere göre araştırmaya katılan örneklem
gruplarının demografik özellikleri de göz önünde bulundurularak, yapılan ankette, şan
derslerinde nefes ve ses ısıtma egzersizlerinin yapılması, repertuvar çeşitliliği, eşlik
çeşitliliği, teorik bilgi ve ders için ayrılan süre arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
görülmüş,

bu sonuçlar doğrultusunda çalışma ile ilgili olarak çeşitli öneriler

sunulmuştur.
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