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Özet 
 
Bu çalışmanın amacı, Gri İlişkisel Analiz tekniğini kullanarak Anadolu Güzel 
Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri ile üniversite düzeyinde mesleki 
müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin yetenek sınavlarında 
portfolyoların (Bireysel Gelişim Dosyalarının) uygulanabilirliğine yönelik 
tutumlarını araştırarak belirlemek ve incelemektir. Araştırma; müzik 
eğitimcilerinin portfolyoların kullanılabilirliğine yönelik düşüncelerinin 
belirlenmesi, portfolyo örneği ve değerlendirme ölçeğinin modelinin 
oluşturulması bakımlarından önemlidir. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik 
Bölümü öğretmenleri ile üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren 
kurumlardaki eğitimcilerin tamamı araştırma evrenini oluşturmaktadır. 2008-2009 
eğitim-öğretim yılı güz döneminde, tesadüfî olarak dört Anadolu Güzel Sanatlar 
Lisesi ile üç lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki müzik 
eğitimcilerinden seçilen 47 kişi araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Bulgulara 
göre, verilen cevapların sonucunda tüm soruların gri ilişkisel dereceleri 0,50 
üzerinde olduğu için, portfolyoların (Bireysel Gelişim Dosyalarının) öğrencinin 
başarısını olumlu yönde etkilediği, yetenek sınavlarında objektif daha tutarlı 
değerlendirmeler yapılabileceğini anlaşılmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Portfolyo, Müzik Eğitimi, Gri İlişkisel Analiz 
 
The aim of this research is to determine and examine attitudes of the teachers of 
music department of Anatolia Fine Arts High School and attitudes of educators of 
institutions giving professioanal music education towards practicability of 
portfolio by using  with Grey Relational Analysis in talent exams.The research 
isimportant in terms of determining ideas of music teachers towards practicability 
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of portfolio and forming a model of evaluation criterion. measure of valuation All 
of the teachers of Anatolia Fine Arts High School and all of the educators of 
institutions giving music education at university level are included in 
researchscope experimental mass 47 individuals ,who have been selected at 
random from four Anatolia Fine Arts High Schools and three institutions giving 
music education at university level,form research scope.According to findings, it 
is understood that portfolio affect success of students in a positive way because of 
the fact that all of the questions are above Grey Relational Degrees 0.50.It is 
understood that evaluations can be made more objective and consistent. 
 
Key Words: Portfolio, Music Education, Grey Relational Analysis 
 
 

Giriş 

Şekil ve içerik yönüyle aynı görünmekle birlikte tek tek ele alındığında birçok 

kurumun birbirinden farklı sınav yönergelerinin olduğu göze çarpmaktadır. 

Apaydın(2006) tarafından yapılan bir çalışmada Müzik yetenek sınavlarının 

içerikleri şu şekilde belirlenmiştir. Bu sınavlara girecek öğrencilerin şu temel 

bilgilerle donanması gerekmektedir. Birinci Aşama: Temel müzik bilgileri, 

müziksel okuma(solfej), müziksel yazma(dikte), tek ses işitme, iki ses işitme, üç 

ses işitme, dört ses işitme, ezgi yineleme, ritim yineleme, notayı adıyla 

seslendirme, tek sesi nota adıyla işitme, iki sesi nota adıyla işitme, bona ile ritim 

söyleme, nota adıyla ezgi yineleme, müziksel söyleme(ses-şarkı), müziksel 

çalma(çalgı). İkinci Aşama: İki ses işitme, üç ses işitme, dört ses işitme, ezgi 

işitme, ritim işitme, akor tanıma-kurma-adlandırma, müziksel okuma(solfej), 

müziksel yazma(dikte), müziksel söyleme(ses-şarkı), müziksel çalma(çalgı), sözlü 

anlatım(mülakat). Özellikle müziksel becerilerin değerlendirilmesi hususunda net-

açıklayıcı-bilinen bir durum söz konusu değildir. Müziksel Çalma’da adaydan 

nelerin istendiği tam olarak belirtilmemiştir. Değerlendirmenin nasıl olacağı, 

adayda aranan özellikler, bilgi ve beceri birikimleri, eser ve etüt düzeylerinin 

neler olacağı adaylar ve onları yetiştiren eğitimciler tarafından bilinmemektedir. 

“Müzik Eğitimi ABD’lerinde görev yapan öğretim elemanlarının bilgi, birikim ve 

yetişme yollarının farklılıkları nedeniyle hemen her üniversitenin farklı beklentiler 

içerisinde olduğu görülmektedir. Bir eser bir anabilim dalında oldukça yüksek 

seviyede görülürken aynı eser başka bir anabilim dalında düşük seviyede 



görülebilmektedir.”(Türkmen,2007) Oysa Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir 

kurum olan AGS liselerinin dersleri, ders içerikleri, hedefleri kısacası müfredatları 

bellidir.  AGS Lisesi mezunu bir öğrenci eğer eğitimine devam ederse 8 yıl 

toplamda 16 yarıyıl enstrümanında eğitimi almış olacaktır. Yetenek sınavlarının 

özellikle müziksel becerilerde enstrüman çalma değerlendirmelerinin daha 

belirgin, objektif ve ölçülebilir olması bu okullarda verilen çalgı eğitiminin de 

niteliğini artırmada önemli bir etken olacaktır. “AGSL’ den başlamak üzere 

üniversiteler müzik eğitimi ABD’lerinde sekiz yıllık çalgı eğitimi süreci 

içerisindeki basamakların her öğrenci için çok iyi planlanıp değerlendirilmesi, 

çalgı çalma disiplinini öğrencilere sabırla, hiçbir basamak atlanmadan verilmesi 

büyük önem taşımaktadır”(Çilden, 2003) 

Ölçme ve Değerlendirme 

Başarı ve başarısızlığın ölçülmesi ve değerlendirmesi konusunda tıpkı müzik 

yetenek sınavların içeriklerinde olduğu gibi farklı yaklaşımlar gözlenmektedir. 

Eğitim ve öğretim sürecinde “eğitim programının olup olmadığını anlama, 

öğretimde başvurulan metotların etkililik derecesini saptama, öğrencileri başarılı 

olabilecekleri alanlara yönlendirme, öğrenme güçlüklerini teşhis etme, öğrenci 

başarısını saptama, ölçme ve değerlendirme öğesinin iyi işleyip işlemediğini 

görme gibi amaçlarla yapılan değerlendirmelerin hepsi ölçme sonuçlarına 

dayanır”. (Baykul,2000) Ölçme ve değerlendirme eğitim ve öğretimin önemli 

süreçlerindendir ve eğitim öğretim faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Niçin 

eğittiğimizi, nasıl ve ne tip insan yetiştirdiğimizi, eğitimin amaçları; ne 

öğreteceğimizi eğitimin içeriği; nasıl öğreteceğimizi eğitimin durumları; ne kadar 

ve ne düzeyde öğrettiğimizi ise ölçme ve değerlendirme ile açıklayabiliriz. 

“Öğretmenler öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeyini belirlemek, öğrencilerinin 

yetenek ve öğrenme ile ilgili özelliklerini tanımak, öğretim etkinliklerini 

gerçekleştirirken öğrencilerinin öğrenme sorunlarını ve eksik öğrenmelerini 

belirlemek, öğretime yön verebilmek ve öğretim etkinliklerinin amaçlarının 

gerçekleşme düzeyi hakkında bir yargıya varabilmek için ölçme ve değerlendirme 

yapmak ihtiyacı duyar. Ölçme ve değerlendirme sonuçları öğrenciler, veliler, 

öğretmenler ve yöneticilere eğitim etkinliklerinin verimliliği ve kazanımlarının ne 



düzeyde gerçekleştiği konularında bilgi sağlar ve eğitim öğretim ile ilgili pek çok 

karar bu bilgiye dayalı olarak oluşturulur”(Semerci ve diğerleri,2007) “Gözlenen 

niteliklerin (değişkenlerin)  gözlem sonuçlarının sayı ve sembollerle belirtilmesine 

ölçme denir”. (Küçükahmet,2003) Yetenek sınavlarında müziksel yetenekleri 

ölçülmesinde tam bir birlikteliğin sağlandığı söylemek pek mümkün 

görünmemektedir. Özellikle müziksel becerilerin ölçülmesinde standartlar 

oluşturulamamıştır. Ölçme yapılmadan değerlendirme yapılmakta bu da pek 

sağlıklı olmayan sonuçların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Değerlendirme 

kavramı “temel öğeleri” ve bir “süreç” olarak, “objektif ya da subjektif 

kaynaklardan elde edilen verileri belirli ölçütlere göre yorumlayarak yargılara 

varmak olarak tanımlanabilir”.(Özgüven,1999) “Gerçekte ölçme ve değerlendirme 

birbirinden farklı kavramlardır Bu farklılıklar şöyle açıklanabilir. 1.Ölçme, 

özelliğin (değişkenin) miktarını gösterir, değerlendirme ise bu miktarın yeterli 

olup olmadığını ya da amaca uygun olup olmadığını belirtir. 2.Değerlendirme, 

ölçmeyi de içine alan geniş bir kavramdır. 3.Ölçme değerlendirmeden önce gelen 

bir işlemdir. Ölçmeden sonra değerlendirmeye gidilir. 4.Ölçme, daha çok gözlem, 

değerlendirme ise karşılaştırma, yorum ve yargıya dayanır. 5.Ölçme daha objektif, 

değerlendirme ise daha çok kişisel kanılara dayanır.  (Küçükahmet,2003) Dalkıran 

tarafından yapılan bir araştırmada; öğretim elemanlarının yerli ve yabancı 

performans ölçme araçlarını yeterince izleyemedikleri, performans ölçme 

işleminde performans ölçme araçlarının yararlanmadıkları görülmüştür. Yine aynı 

araştırmada “keman öğretim elemanları yaptıkları ölçmede, “ölçme-

değerlendirmenin” gereği gibi “geçerlik”, güvenirlik” ve “kullanışlılık” ilkelerinin 

sağlandığı görüşünde olmakla beraber performans ölçümünün sistematik, 

güvenilir, geçerli ve kullanışlı hale getirilmesinde sistematik bir ölçme aracının 

geliştirilmesinin kullanılmasının yararlı olduğu görüşündedirler”(Dalkıran,2006) 

Demirel, Seferoğlu, Yağcı bir ölçme aracının ölçmeyi iyi ve doğru yapabilmesi 

için üç niteliğe sahip olması gerektiğini belirtirler. “Geçerlik (kapsam geçerliliği, 

yordama geçerliliği, yapı geçerliliği, görünüş geçerliliği), güvenirlik ve 

kullanışlılık”(2004) her türlü gelişmenin temelinde iyi bir ölçme vardır. Ölçmenin 

temel işlevi, daha duyarlı betimleme ve ayrımlara olanak sağlamaktır. Bir şeyin 



varlığı, onun ölçülebilirliği ile anlam kazanır. Ölçülebilirlik ise o konuda 

“standart” birimlerin geliştirilmesi ile olur.”(Karasar,1994) Uçan “üniversitelere 

giriş yetenek sınavlarının standartlaştırılamamasını eleştirir. “Bölümlerin ayrı ayrı 

yapmakta oldukları Giriş Yetenek Sınavları genel ortak bir standarda 

bağlanmamış olmasının yanı sıra Türkiye’de çok büyük zaman, güç ve kaynak 

kaybettirmekte, ilgililere çok pahalıya mal olmaktadır”.(Uçan,2004) Genelde 

yetenek sınavlarında müziksel çalma becerilerini değerlendirirken “doğru ve 

temiz çalma, bütünlük ve teknik düzey, müziksel yorum, eserin düzeyi” göz 

önüne alınır. Lakin bu değerlendirmelerin nasıl yapılacağı belli değildir ve 

standartlaştırılamamıştır. Bir başka deyişle içleri doldurulmamıştır. “Müzik 

eğitiminde olduğu gibi özellikle bireysel olarak yapılan ve devinişsel 

davranışların ölçüldüğü sınavlarda yazılı bir ölçme aracı oluşturulamaması ölçme 

sonuçlarının nesnellikten uzak olmasına sebep olmaktadır. Hatta sınavı 

uygulayanların ölçüt davranışlar konusunda farklı görüşlere sahip olmaları 

tartışmalara yol açarak öğrencilerin sınavlarını ve sınav sonuçlarını olumsuz 

yönde etkileyebilmektedir.”(Dalkıran,2006) Değerlendirme yönelik olduğu amaca 

göre yapıldığında üçe ayrılmaktadır. Bu daha çok programa girişte, süreçte ve 

çıkışta yapılan değerlendirmedir. Bu ölçütlere göre 1. Tanılayıcı değerlendirme, 2. 

Biçimleyici değerlendirme, 3.Düzey belirleyici değerlendirme (Demirel, 

Seferoğlu, Yağcı,2004) Tanıma ve yerleştirmeye dönük değerlendirmenin temel 

amacı, öğrencinin kişilik özelliklerini bir bütün olarak değerlendirip kendi 

özelliklerine uygun mutlu olabileceği kurs, alan, meslek seçimine yardım etmek 

ve böylece öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir. “Bu temel 

amaç çerçevesinde öğretimi düzenleme amacıyla yapılacak olan öğrenciyi tanıma 

değerlendirmesi öğrencinin kazanmış olduğu bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor ön 

öğrenmelerin yeni öğrenmeler için ne derece yeterli olduğunu ortaya koymalıdır.” 

(Senemoğlu,2004) Portfolyolar ile öğrenci değerlendirmeleri yapıldığında başarılı 

olabileceği alanlara (bölüm-Türk müziği/Batı müziği, sanat dalı-piyano/yaylı 

çalgılar/ vb) yönlendirilebilir. 

Portfolyo 



Bireysel gelişim dosyası olarak ta adlandırılan portfolyolar;  öğrencinin “ öğrenme 

ortamındaki çabalarını, gelişim aşamalarını ve ortaya koyduğu başarıyı planlı ve 

sistemli bir şekilde incelemek” (Çepni,2007) olarak tanımlanır. Bir yöntem olarak 

öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmeleri modern değerlendirmede çok 

önemli görülmektedir. Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri genellikle 

eğitim süreci içinde öğrencilerin öğretmenlerle, (1)Programın hedeflerinin 

saptanması, (2)İstenilen hedeflere ulaşmada gerekli faaliyetlerin planlanması, 

(3)Öğrencilerin bu hedeflere göre kendi gelişmişlik durumlarının saptanması, 

istenilen hedeflere ulaşmada gerekli faaliyetlerin planlanması, (4)Öğrencinin 

gelişimlerini saptarken güvenilir bilgilerin toplanması alanlarında işbirliği 

yapmaları ile sağlanabilir”(Özgüven,1999) 

Portfolyo Kullanımının Sınırlılıkları 

Portfolyolar birbirinin kopyası olabilir. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin farklı 

sayıda öğretici kadrosuna sahip olması, dengeli olmaması, birçok Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesinin bulunduğu illerde herhangi bir lisans düzeyinde mesleki müzik 

eğitimi veren kurum olmaması ve bu kurumların deneyimlerinden 

yararlanamaması öğrenciler arasında düzey olarak farklı portfolyoların 

hazırlanmasına neden olabilir. Portfolyo değerlendirmeler zaman alabilir. 

Portfolyonun Değerlendirilmesi 

Rubrikler değerlendirme ölçeği; eğitimin hedefleri doğrultusunda hazırlanır. 

Öğretmen ve öğrenciler kabul edilebilir veya edilemez performansların sınırlarını 

kendileri belirler. Yetenek sınavlarında sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için 

yetenek sınavlarında ulaşılması beklenen hedefler belirlenmeli, öğrenci, öğretmen 

ve ailelerle bildirilmelidir. Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi müfredatı esas alınmalı 

veya üniversite kendi hedeflerini belirlemelidir.“Özgün değerlendirme anlayışına 

göre üretilmiş tekniklerden biri de gelişim dosyası değerlendirmesi (portfolyo 

assessment) dir. Gelişim dosyası (portfolio) öğrencinin öğrenme sürecinde, neler 

öğrendiğini, nasıl öğrendiğini, hangi soruları sorduğunu, nasıl analiz, sentez 

yaptığını, neler ürettiği, neler yarattığı ve diğer bireylerle zihinsel, duygusal ve 

sosyal olarak nasıl bir etkileşim içinde bulunduğunun kayıtlarıdır.(Tümen,2002) 



Gelişim dosyası değerlendirmelerinin eğitim sürecindeki en önemli sonucu 

(1)öğrencinin kendi dosyası hakkında sorumluluk hissetmesi ve (2)kendini 

değerlendirmesidir. (Tümen,2002) 

Öğrenci Portfolyo Örneği 

Portfolyonun giriş kısmında öğrenci ve öğretmenin imzasının bulunduğu, her 

yarıyıla ait öğrencinin çalıştığı etüt ve eserleri belirtildiği, öğrencinin sanatsal ve 

bilimsel faaliyetlerin isimlerinin ve teşekkür belgelerini tanıtan bir formun olması 

zamanı iyi kullanabilmek için yeterli olacaktır. Bununla birlikte öğrenci tüm bu 

içeriği belgeleyebilmelidir. Örneğin etüt ve eserlerin notalarının yer alması, 

bilimsel ve sanatsal faaliyetlerin programları varsa cd, kaset vb kayıtlarının 

olması, teşekkür belgelerinin onaylı olması gerekmektedir.  

Tablo 1. Öğrenci Portfolyo İçeriği Enstrüman Takip Formu 
Öğrenci Adı: 
Okul Adı: 
Enstrüman Adı: 
Öğretmen Adı: 
Yarıyıl Etüt Eser Sanatsal/Bilisel Faaliyet Teşekkür Belgeleri 
I. YARIYIL     
II. YARIYIL     
III. YARIYIL     
IV. YARIYIL     
V. YARIYIL     
VI. YARIYIL     
VII. YARIYIL     
VIII. YARIYIL     

Tablo 2. Portfolyo Değerlendirme Ölçeği 
PORTFOLYO DEĞERLENDİRME FORMU 
Öğrenci Adı Soyadı 4 3 2 0 
Etüt Düzeyi      
Eser Düzeyi      
Sanatsal ve Bilimsel Faaliyetlere Katılma Düzeyi      
Aldığı Teşekkürlerin Niteliği      
Portfolyo İçeriği  (Düzen, Öğrenciye Özgülük)      
Yetenek Sınavına Hazırlanma Düzeyi      

 

Tablo 3. Müziksel Çalma-Keman Değerlendirme Ölçeği 
Öğrenci Adı Soyadı 4 3 2 1 0 
Yay Tekniklerini (Legato- detaşe-martele-pizzikato-spiccato-
staccato-flageolet-spiccato) Uygulayabilme Becerisi 

     

Kemanda Konumları  (I-II-III-IV )  Uygulayabilme      
Tonal Gam Uygulayabilme      
Modal Gam Uygulayabilme      
Eseri Dönem Özelliklerine Göre Çalma      

 

 

 



Araştırmanın Önemi  

Araştırma; AGS Lisesi öğretmenleri ile mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda 

görev yapan eğitimcilerin Portfolyoların kullanılabilirliğine yönelik 

düşüncelerinin belirlenmesi, portfolyo örneği ve değerlendirme ölçeğinin 

modelinin oluşturulması bakımlarından önemlidir  

Araştırmanın Problemi  

Müzik eğitimcilerinin müzik yetenek sınavlarında portfolyoların 

uygulanabilirliğine yönelik tutumları nelerdir? 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı, Gri İlişkisel Analiz tekniğini kullanarak Anadolu Güzel 

Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri ile üniversite düzeyinde mesleki 

müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin yetenek sınavlarında 

Portfolyoların (Bireysel Gelişim Dosyalarının) uygulanabilirliğine yönelik 

tutumlarını araştırılarak belirlemek ve incelemektir.  

Araştırmanın Örneklemi 

Türkiye de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü öğretmenleri ile 

üniversite düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin 

tamamı araştırma evrenini oluşturmaktadır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı bahar 

döneminde, tesadüfî olarak dört Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile üç lisans 

düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlardaki müzik eğitimcilerinden 47 

kişi seçilmiştir. 47 kişi araştırma örneklemini oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Modeli 

Araştırma; nicel bir araştırmadır. Gri İlişkisel Analiz Tekniği kullanılarak 

çözümleyici istatistiksel yöntem kullanılmıştır. 

Gri İlişkisel Analiz 

Çok sayıda konu ile ilgili bilgi edinmek, veriyi elde edeceğimiz kişilere soruları 

konuya ilişkin olarak sormakla mümkün olur. Elde edilen verilerin doğruluğu 

kullanılan yöntemlere göre değişir. Çeşitli bilimsel araştırma anketlerinde 

sonuçlar, çoğu kez ölçme ile elde edilen verilere göre oluşturulur. Bu sebeple 

oluşturulan anketlerdeki ölçme aracını belirlemek için R. Likert tarafından 

geliştirilen derecelendirme ile oluşturulan likert tipi ölçek kullanılır. Likert 



ölçeğinde cevaplayıcının bir araştırma ile ilgili yargıları ne derecede kabul edip 

etmediğini belirlemek için 1’den n’e kadar eşit aralıkta sıralanmış ve 

derecelendirilmiş şıklar üzerinde değerlemeler yapılır. (Mccall,2001; Wu,2007; 

Kartal,1998) Bu şekilde elde edilen verilerin çözümlenmesi esnasında 

kullanılacak istatistiksel tekniklerin verilerle ilgili olarak bazı varsayımlara 

uyması gerekir. Örnek hacminin küçük olması ve istatistiğin en önemli 

varsayımlarından biri olan normallik şartının sağlanmadığı durumlarda 

kullanılabilecek alternatif yaklaşımlardan biri olan Gri İlişkisel Analiz, az sayıda 

veriyi ve birçok değişkeni analiz etmede çok iyi performans gösteren bir model 

olabilmektedir. Likert ölçekli anket verilerinin çözümlenmesinde anlamlı 

sonuçlara ulaşılabilen bir teknik olabilmektedir. Çünkü bir yargıya bütün 

cevaplayıcıların verdiği cevapları dikkate alarak, her bir yargıyı ayrı ayrı 

değerlendirmek bu tekniğin daha doğru sonuçlara ulaşmasını sağlamaktadır. 

(Deng,1982;Wen,2004;Wu,2007) Gri Sistem Teorisi, 1982 yılında Profesör 

Julong Deng tarafından ortaya atılmıştır. Gri İlişkisel Analiz, Gri Sistem 

Teorisinin alt başlıklarından biri olan karar verme ve tahmin için kullanılan bir 

analiz tekniğidir. Gri İlişkisel Analiz, birden fazla alternatifin birden fazla ölçüte 

bağlı olarak değerlendirilmesinde kullanılan etken bir tekniktir. 

(Deng,1989;Wu,2007) Bu teori de, yetersiz ve eksik olan bilgi, gri bilgi veya gri 

elemen olarak tanımlanır. Belirli bir sistem içerisinde iki eleman veya iki alt 

sistem arasında değişen ilişkinin ölçümü gri ilişki olarak isimlendirilir. Bu ölçüm, 

analiz edilen elemanlar arasındaki benzerlikleri veya farklılıkları gösterir. İki 

eleman arasındaki değişim sürekli olduğunda oluşan değişimler birlikte meydana 

geliyorsa elemanlar arasında daha yüksek, birlikte meydana gelmiyorsa daha 

düşük bir ilişki söz konusu olacaktır. Gri İlişkisel Analiz tekniğinin hesaplama 

aşamaları aşağıdaki gibidir.(Deng,1982;Wen,2004;Lin ve diğerleri,2009) 

Aşama 1: Birbirleri ile karşılaştırılacak olan “m” tane birim ve “n” tane 

değişkenin oluşturduğu seri hazırlanır. 

))(.,),........3(),2(),1(()( nxxxxkX iiiii =            nk ,....,2,1=         mi ,....,2,1=

Aşama 2: “n” uzunluğundaki referans seri belirlenir.  

))(.,),........3(),2(),1(()( 00000 nxxxxkX =          nk ,....,2,1=  



Aşama 3: Aşama 1’de hazırlanan seri normalize edilir. 

Gri İlişkisel Analiz çalışmasında verilerin aynı ölçekte ve karşılaştırılabilir 

olması gerekir. Farklı kaynaklardan, farklı birimlerden ve farklı ölçülerden 

toplanan verilerin karşılaştırılabilir benzer ölçekte olmaması veya serinin çok 

geniş aralıkta değerler alması durumunda verilerden oluşan seri normalleştirme 

sürecine sokulur. Bu sürece gri ilişkisel oluşum adı verilmektedir. Bu süreçten 

sonra Gri İlişkisel Analiz tekniğinde normalize edilmiş serilerle çalışılmaktadır. 

))(.,),........3(),2(),1(()( ***** nxxxxkX iiiii =        nk ,....,2,1=         mi ,....,2,1=

Aşama 4:  serisi  referans serisi ile karşılaştırılarak gri ilişkisel katsayı 

hesaplanır. 
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nk ,....,2,1=    dir. mj ,....,2,1= ξ  ayırıcı katsayı olarak tanımlanır ve 0 ile 1 

arasında bir sayıdır. Çalışmalar ξ  değerinin maksimum değerin ilişki katsayısına 

etkisini azaltmak ve gri ilişkisel derece hesaplandıktan sonra sıralamayı 

etkilemediğini gösterdiği için genellikle 0,5 olarak alınabilmektedir. 

Aşama 5: Gri ilişkisel derece hesaplanır. 

Gri ilişki katsayılarının toplamının birim sayısına bölünmesi ile bulunur. 

Karşılaştırılan serinin referans seriye ne kadar benzer olduğunu gösterir. Gri ilişki 

dereceleri referans seriye göre yorumlanır. 
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Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada kullanılan veriler 5’li likert tipi cevapların verildiği (Hiç 

Katılmıyorum’dan Büyük Ölçüde Katılıyorum’a doğru) ifadelerin yer aldığı 

anketlere verilen cevaplardan toplanmıştır. 

 

 

Araştırma Verilerinin İşlenmesi 



Araştırma örneklemini oluşturan 47 kişiye anket uygulandıktan sonra alınan 

sonuçlar seri şeklinde düzenlenerek, MATLAB programında gri ilişkisel analiz 

tekniğinin hesaplanma aşamalarını içeren program kodunun oluşturulmasından 

sonra veri olarak programa girilmiştir. Burada referans seri olarak (gri eleman), 

Büyük Ölçüde Katılıyorum dereceleme değeri olan 5 değeri, 

))47(),....,3(),2(),1(()47( 00000 xxxxX = )5,...,5,5()47(0 =X  alınmıştır. Çalışmada 

veriler aynı ölçekte ve karşılaştırılabilir olduğu için normalize edilmesine gerek 

duyulmamıştır. ξ  ayırıcı katsayı olarak 0,5 değeri alınmıştır. 

Bulgular  ve Yorum 

Gri ilişki katsayılarının toplamının birim sayısına bölünmesi ile hesaplanan gri 

ilişkisel dereceler her soru için şu şekilde bulunmuştur. Gri ilişkisel dereceleri 

büyüklüğe göre sıralandığında aşağıdaki sırada sorulara verilen cevapların Büyük 

Ölçüde Katılıyorum’dan Hiç Katılmıyorum’a doğru yaklaştığı görülebilir. 

Tablo 4. Portfolyolara İlişkin Eğitimci Görüşleri 
 Portfolyolara İlişkin Eğitimci Görüşleri  Gri İlişkisel Dereceleri 
15 Öğrencinin aldığı eğitim süresince katıldığı bilimsel ve sanatsal faaliyetler 

(Konser, dinleti, konferans vb) yer almalıdır.  0,80 

19 Öğrencisinin eğitim sürecini bir bütün olarak izleyebilir. 0,75 
13 Öğrencinin aldığı eğitim süresince çalıştığı eserler yer almalıdır. 0,74 

28 
 Portfolyonun düzgün ve düzenli ve de eksiksiz hazırlanması (örneğin etüt ve 
eserlerin notalarının eksiksiz olması), taklit değil öğrenciye özgü olması 
değerlendirmede önemli unsurlardandır. 

0,73 

3 Portfolyo ile öğrenci öğrenimi sırasında, enstrümanındaki bireysel gelişimini, 
gelişim aşamaları izleyebilir. 0,72 

4 Portfolyo ile öğrenci öğrenimi sırasında, enstrümanındaki öğrenimleri 
belgeleyebilir. 0,72 

12 Öğrencinin aldığı eğitim süresince çalıştığı etütler yer almalıdır. 0,71 

1 Portfolyo ile öğrenci, başarısının değerlendirilmesinde tek bir sınava göre 
değil aldığı eğitim sürecinin etkili olduğunu anlar.  0,70 

17 Öğrencisinin gelişimini düzenli takip edebilir 0,69 

10 Portfolyo ile öğrenme sırasında öğrenci sorumluluk bilinci (öz disiplin) 
kazanır. 0,68 

20 Portfolyo ile komisyon üyeleri enstrüman değerlendirilmesinde öğrencinin 
aldığı eğitim sürecini görebilir. 0,68 

21 Portfolyo ile öğrencinin öğrenimi sırasında, enstrümanındaki bireysel 
gelişimini, gelişim aşamaları izlenebilir. 0,68 

14 Öğrencinin aldığı eğitim süresince teşekkür belgeleri yer almalıdır. 0,67 

2 Portfolyo ile öğrenci, çalıştığı ve etüt ve eserleri düzenli olarak tekrar 
edebilir.  0,66 

22 
Portfolyo ile öğrencinin aldığı eğitim süresince çalıştığı etütler, eserler, aldığı 
teşekkür belgeleri, katıldığı bilimsel ve sanatsal faaliyetler (konser, dinleti, 
konferans vb) görülebilir ve değerlendirilir. 

0,66 

9 Portfolyo ile öğrenme sırasında öğrenci kendi kendini denetleyebilir. 0,65 

5 Portfolyo ile öğrenci öğrenimi sırasında, enstrümanında gerçekte ne düzeyde 
olduğu belirleyebilir. 0,64 

27 

Portfolyo içeriği üzerine öğrenci ile sohbet etmek, öğrenciden portfolyosu 
içinde yer alan en beğendiği veya beğenmediği, çalışmaktan zevk aldığı veya 
çalışırken zorlandığı eser ve etütler üzerinde konuşulması, etüt ve eserler 
üzerinde stil, dönem özellikleri üzerinde konuşmak öğrenciyi sınav esnasında 
rahatlatacak ve başarısını etkileyecektir 

0,64 



18 Portfolyo ile eğitimci diğer eğitimcilerle portfolyoları değerlendirir. Böylece 
öğrencisinin gelişimini karşılaştırma imkânı elde edebilir. 0,63 

25 

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinin farklı sayıda öğretici kadrosuna sahip 
olması, dengeli olmaması, birçok Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin 
bulunduğu illerde herhangi bir lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren 
kurum olmaması ve bu kurumların deneyimlerinden yararlanamaması 
öğrenciler arasında düzey olarak farklı portfolyoların hazırlanmasına neden 
olabilir. 

0,62 

11 Portfolyo ile öğrenci müzik yetenek sınavlarında ulaştığı düzeyi somut 
olarak gösterebilir.  Değerlendirilmesinde olumlu etki yapar. 0,61 

26 Portfolyo değerlendirmeleri zaman alabilir. 0,58 

6 Portfolyo ile öğrenme sırasında öğrenci ile öğretmeni arasında verimli 
iletişim kurulabilir. 0,56 

16 Öğrenci hazırladığı portfolyonun içeriğini kendi belirlemelidir.( kitap listesi, 
dönemlik ders takip formlarını, cd vb) 0,56 

23 Portfolyo ile komisyon üyeleri sınava giren öğrenciler arasında karşılaştırma 
yapabilir. 0,55 

7 Portfolyo ile öğrenme sırasında öğrenci ile ailesi arasında verimli iletişim 
kurulabilir. 0,52 

8 Portfolyo ile öğrenme sırasında öğrenci ile sınıf arkadaşları arasında verimli 
iletişim kurulabilir.  0,52 

24 Portfolyolar birbirinin kopyası olabilir. Bir birini tekrar etmeye başlayabilir. 0,52 

Eğitimciler;  15., 19., 13., 28., 4., 3., 12., ve 1., sorularda yer alan görüşlere  en 

yüksek önem derecesinde  (% 70-80) katılmaktadırlar.  Eğitimciler; 17.,  10., 20.,  

21., 14., 22., 2., 9., 27., 5., 18., 25 ve 11. Sorularda yer alan görüşlere ise yüksek 

önem derecesinde (%60-70) katılmaktadırlar. Eğitimciler; kalan diğer sorulara ise 

orta önem derecesinde katılmaktadırlar. Bulgulara göre, verilen cevapların 

sonucunda tüm soruların gri ilişkisel dereceleri 0,50 üzerinde olduğu için, 

Portfolyoların (Bireysel Gelişim Dosyalarının) öğrencinin başarısını olumlu 

yönde etkilediği, yetenek sınavlarında objektif daha tutarlı değerlendirmeler 

yapılabileceği anlaşılmıştır. Çünkü tüm sorular müzik eğitimcilerinin yetenek 

sınavlarında portfolyoların (Bireysel Gelişim Dosyalarının) uygulanabilirliğine 

yönelik tutumlarının tamamen öğrencinin yanında olması ve öğrenciye odaklı 

olarak kullanılması yönündedir. 

Öneriler 

Yetenek sınavları yönergeleri hazırlanırken öğrenci hazır bulunuşlukları göz ardı 

edilmemelidir. Portfolyo ile öğrenci; başarısının değerlendirilmesinde tek bir 

sınava göre değil aldığı eğitim sürecinin etkili olduğunu anlar, çalıştığı ve etüt ve 

eserleri düzenli olarak tekrar edebilir,  enstrümanındaki bireysel gelişimini, 

gelişim aşamaları izleyebilir, enstrümanındaki öğrenimleri belgeleyebilir, 

enstrümanındaki gerçek düzeyi, gerçekte ne düzeyde olduğu belirleyebilir, 

öğretmeni ile arasında verimli bir iletişim kurulabilir,  ailesi ile arasında verimli 

iletişim kurulabilir, sınıf arkadaşları ile verimli iletişim kurulabilir,  kendi kendini 



denetleyebilir, sorumluluk bilinci (öz disiplin) kazanır, müzik yetenek 

sınavlarında ulaştığı düzeyi somut olarak gösterebilir. Portfolyoların kullanımının 

yaygınlaşması çalışmaları yapılmalıdır. Portfolyolar; öğrencinin yetenek 

sınavlarında değerlendirilmesinde olumlu etki yapar. “Öğrencinin ders içi ve ders 

dışı yapmış olduğu tüm çalışmaların ve kazanmış olduğu çeşitli çalgı çalma 

davranışlarının öğretmen tarafından sürekli izlenmesi ve ulaşabildiği gözlem 

sonuçlarının objektif ölçütler kullanılarak değerlendirilmesi çalgı eğitiminde son 

derece önem taşımaktadır”(Ercan,2008) Portfolyo içeriğinde; öğrencinin aldığı 

eğitim süresince çalıştığı etütler, çalıştığı eserler, teşekkür belgeleri, katıldığı 

bilimsel ve sanatsal faaliyetler (Konser, dinleti, konferans vb) portfolyoda yer 

almalıdır. Öğrenci hazırladığı portfolyonun içeriğini kendi belirlemelidir. Örneğin 

okuduğu kitap listesi, dönemlik ders takip formlarını vb. belgeleri de dosyasına 

ekleyebilir. Portfolyo hazırlanmasında eğitimci; öğrencisinin portfolyosunu 

düzenli takip eder. Diğer eğitimcilerle portfolyoları değerlendirir. Öğrencisinin 

eğitim sürecini bir bütün olarak izleyebilir. Yetenek sınavı komisyonu üyeleri; 

enstrüman değerlendirilmesinde öğrencinin aldığı eğitim sürecini portfolyolar 

yardımı ile  görebilir, enstrümanındaki bireysel gelişimini, gelişim aşamaları 

izleyebilir. Öğrencinin çalıştığı etütler, eserler, aldığı teşekkür belgeleri, katıldığı 

bilimsel ve sanatsal faaliyetler (Konser, dinleti, konferans vb)   değerlendirebilir. 

Sınava giren öğrenciler arasında karşılaştırma yapabilir. Portfolyo içeriği üzerine 

öğrenci ile sohbet etmek, öğrenciden portfolyosu içinde yer alan en beğendiği 

veya beğenmediği, çalışmaktan zevk aldığı veya çalışırken zorlandığı eser ve 

etütler üzerinde konuşulması, etüt ve eserler üzerinde stil, dönem özellikleri 

üzerinde konuşmak öğrenciyi sınav esnasında rahatlatacak ve başarısını 

etkileyecektir. Bununla birlikte; portfolyonun düzgün ve düzenli ve de eksiksiz 

hazırlanması (örneğin etüt ve eserlerin notalarının eksiksiz olması), taklit değil 

öğrenciye özgü olması değerlendirmede önemli unsurlardandır. Portfolyolar 

yardımı ile çalgı eğitimcileri öğrencilerin düzeyine uygun eser dağarcığı 

bulabilme ve sıralayabilmeye yönelik sorunlarını zaman içinde çözebileceklerdir. 

Portfolyolar yardımı ile çalgı eğitimcileri ve bu dersi alan öğrenciler müzik 

yetenek sınavlarında çalınacak eser ve etütlerin düzeyini bilebilme şansına sahip 



olabileceklerdir. Çalgı eğitimcileri ve bu dersi alan öğrencileri dört yıllık keman 

eğitimini sağlıklı ve hedeflerine uygun olarak izleme, değerlendirme fırsatı 

yakalayacaklardır. Düzenlenecek olan “AGSL çalgı eğitimi ve Portfolyo” konulu 

bir çalışma-seminer eğitimciler ve öğrenciler için faydalı olacaktır. Her üniversite 

kendi özelliklerine uygun yetenek sınavları yapabilir. Lakin öğrencilerden çalgı 

çalmaya ilişkin beklentilerini, gerekirse etüt ve eser adları vererek belirtmesi 

sınavların farklılıklarını en aza indirmede etkin yollardan biri olacaktır. Müzik 

yetenek sınavlarında öğrenciden portfolyoların isteneceği bildirilebilir. Böylece 

öğrenci kendini denetler ve hazırlar. Portfolyoların istenmesi ve hedeflerin 

belirlenmesi öğrencinin gireceği sınavları tercih etmesinde, seviyesine uygun 

sınavlara girmesinde etkili olabilir.Portfolyolar hem nitel hem nicel 

değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlar. Müzik yetenek sınavlarında görev 

yapan jüriler için daha verimli ve etkili bir değerlendirme fırsatı verebilir. 
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