KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 4. ULUSLARARASI KOROLAR FESTİVALİ ATÖLYE ÇALIŞMASI

Koro Çalışmalarında Motivasyonu Artıran ve
Müziksel İşitmeyi Geliştiren Oyun Tadında Uygulamalar
Atölyeyi Hazırlayan ve Çalıştıran: Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Şahin AKINCI, Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi, Koro ve Ses Eğitimcisi.
Atölye Başlığı: “Koro Çalışmalarında Motivasyonu Artıran ve Müziksel İşitmeyi Geliştiren Oyun
Tadında Uygulamalar”
Atölyenin Hitap Ettiği Topluluk: Ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde nota bilgisi olan bireyler,
festivale katılan koristler, şefler ve müzik eğitimcileri.
Atölye Çalışma zamanı: 3 farklı gün yapılacak olan ve günde 2 saat sürecek toplam 6 saatlik bir
uygulamadır. Atölyenin bir günlük çalışma planı şöyledir. Çalışma iki bölüm halindedir. 50 dk ilk
bölüm, 10 dakika mola ve devamında 60 dakikalık bir bölüm daha çalışma.
Atölye çalışma ürünlerinin sunulacağı gösteri: Festival programında ilan edilecek olan bir bölümde
atölye çalışması ürünlerinin sunulacağı 50 dakikalık bir gösteri.
Atölye Çalışması için Gerekli Olanlar: Piyano ve daire halinde fiziksel hareketlerin yapılabileceği oyunların oynanabileceği bir sahne veya boş-geniş bir alan. Atölye katılımcılarının her hangi bir şey
getirmesine gerek yoktur.
Atölye İçeriği: Koro şefleri ve koro eğitimcileri koristlerini klasik/geçmiş koro çalışması başlangıcı
çalışmalarından farklı neler yaparak fiziksel ve zihinsel olarak ısıtabilir, alıştırabilir ve çalışmaya
hazırlayabilirler?
Koroda bütünlük, bir olma bilinci nasıl sağlanır, buna katkı sağlayacak uygulamalar neler olabilir?
Koro şefleri ve koro eğitimcilerinin en büyük problemlerinden birisi olan koristlerinin müziksel işitme
becerisinin farklı-hareketli ve oyunlara dayanan düşündürücü uygulamalarla nasıl sağlanabileceği/
geliştirilebileceği; işitme yeteneklerinin koristleri sıkmadan bunaltmadan nasıl çalıştırılabileceğine
ilişkin örnek oyunsal uygulamalar nelerdir?
Koroda ritmik bütünlüğü ve ritmik sürekliliği sağlayıcı-geliştirici oyunsal uygulamalar neler olabilir?
Atölye Çalışmasının Amacı:
Koro şefleri ve koro eğitimcilerinin klasik/geçmiş koro çalışması başlangıcı çalışmalarından farklı neler
yaparak fiziksel ve zihinsel olarak ısıtma ve çeşitli çalışmalar yapabileceklerini;
Koroda bütünlüğün, birlik olma bilincinin, bunlara katkı sağlayacak uygulamaların neler olduğunu;
Koro şefleri ve koro eğitimcilerinin en büyük problemlerinden birisi olan koristlerinin müziksel işitme
becerilerini geliştirici farklı-hareketli ve oyunlara dayanan düşündürücü öğretici uygulama
örneklerinin neler olduğunu;
Koroda ritmik bütünlüğü ve ritmik sürekliliği sağlayıcı-geliştirici oyunsal uygulamaların neler olduğunu
sunmak.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AKINCI, Saygılarımla, İyi çalışmalar.

TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS 4th INTERNATIONAL CHOIRS FESTIVAL WORKSHOP
Game-Based Activities Increasing Motivation and Improving Musical Hearing ın Choir Practices
Workshop Prepared and Conducted by: Assist. Prof. Mehmet Şahin AKINCI, Zonguldak Bülent Ecevit
University State Conservatory Academic Member, Choir and Vocal Instructor.
Workshop Title: “Game-based Activities Increasing Motivation and Improving Musical Hearing in Choir
Practices”
Target Audience of the Workshop: Individuals at the level of secondary education, high school and
university, with the knowledge of musical notes; choir singers attending the festival; choir masters;
and music instructors.
Duration of the Workshop: The workshop is composed of a six-hour activity which will be conducted
in two hours a day, three days in total. Daily study plan of the workshop is as follows: the fifty-minute
first part of the workshop, 10-minute break, and another sixty-minute practice
Workshop outcomes will be presented at: There will be a fifty-minute show during the festival, where
the workshop outcomes will be presented.
Requirements for the Workshop: A stage or an empty space where the piano can be played and
physical activities and games can be performed in circles. Participants do not need to bring anything.
Workshop Content: What can choir masters and choir instructors do to prepare their singers different
from classic/previous choir practices, as well as warming them up physically and mentally.
How can the idea of unity and integrity be achieved in a choir? What are the possible practices to
achieve this outcome?
What are the different, dynamic, thought-provoking, educative and game-based practices that can
enable/improve musical hearing skills of choir singers, which is one of the biggest problems choir
masters and choir instructors have; as well as sample game practices that can be useful while training
these choir singers, without boring them.
What are the possible practices that can provide and improve rhythmic integrity and continuity in
choirs?
Purpose of the Workshop
The purpose of the workshop is to present;
-

-

what the choir masters and choir instructors can do different from classic/previous choir
studies to ensure physical and mental warm up, as well as performing various activities,
practices that enable integrity in choir, sense of unity, and other supporting activities,
different, dynamic, thought-provoking, educative and game-based practices that can improve
the musical hearing skills of choir singers, which is one of the biggest problems choir masters
and choir instructors have,
game-based practices that provide and improve rhythmic integrity and rhythmic continuity in
choirs.
Kindest Regards,
Assist. Prof. Dr. Mehmet Şahin AKINCI

ÖZGEÇMİŞ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şahin AKINCI
“Müzik Eğitimi, Opera Eğitimi, Ses Eğitimi-Koro Eğitimi-Koro ve Yönetimi-Özel Gereksinimli
Öğrenciler ve Müzik”
1983 yılında Isparta’da doğdu. Müzik eğitimine 1997 yılında girdiği Isparta Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi’ nde başladı. Lise eğitimi boyunca okul içi ve dışındaki çeşitli konserlerde piyano çalgısı
alanında solist ve eşlikçi olarak görevler aldı.
2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ nda ses eğitimi-şan bölümü öğrencisi olarak lisans eğitimine başladı.
Lisans eğitimi süresince Prof. Memduh ÖZDEMİR’ in işitme-armoni, Prof. Dr. Nergiz ŞAKİRZADE
SARI’ nın piyano, Dr. Tülay EKİCİ ve Doç. Gülcihan ÖZKAN’ ın şan öğrencisi oldu. Lisans eğitimi
boyunca bölüm içinde ve dışında düzenlenen şan ve piyano konserlerinde solist ve eşlikçi olarak
görevler aldı. Lisans 3. ve 4. sınıfta bireysel piyano ve şan resitalleri verdi. Üniversitedeki eğitimi
dışında İzmir TRT Gençlik Korosu’nda, İzmir Devlet Opera-Balesi Oda Korosu’nda ve İz-Sanat oda
Korosu’nda korist eğitimleri alarak bu koroların konserlerinde korist oldu. Ayrıca lisans eğitimi boyunca
İzmir Devlet Opera ve Balesi solist ve korist sanatçılarından şan dersleri aldı. 2005 yılında lisans bölüm
birincisi olarak mezun oldu. Lisans mezuniyetinden hemen sonra Özel Maria Rita Epik Müzik
Okulu’nda Piyano Öğretmeni olarak çalışmaya başladı. 2006 Şubat ayında ise MEB’ na kadrolu müzik
öğretmeni olarak atandı ve çalışmaya devam etti.
Askerlik görevini tamamladıktan sonra müzik öğretmenliği görevi devam ederken 2009 yılında
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ses eğitimi-şan bölümü öğrencisi olarak
yüksek lisans eğitimine başladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında ayrıca tez danışmanı olan Prof. Dr.
Nurdan KIZILDELİ SALIK’ tan şan dersleri aldı. 2009-2010 ve 2010-2011 Eğitim Öğretim yıllarında
aynı bölümde lisans seviyesinde öğretim elemanı olarak Bireysel Ses Eğitimi, Anadal Şan eğitimi ve
Koro dersleri verdi. Yüksek lisans eğitimi boyunca şan resitalleri verdi ve düzenlenen konserlerde
piyano eşlikçisi olarak görevler aldı. 2011 yılında yüksek lisans eğitiminden mezun oldu. Türk Halk
Müziği ve Türk Sanat Müziği birikimi ve eğitiminden dolayı çeşitli belediye kültür sanat topluluklarında
solist ve enstrumanist olarak görevler aldı.
2009-2012 yılları arasında Isparta Gençlik Merkezi Çocuk Korosu’ nun ve Burdur Belediyesi
Çocuk Korosu’ nun şefliğini ve eğitimciliğini yaptı. Müzik öğretmenliği sürecinde sadece ders içinde
müzik dersleri değil yakın alanlara olan ilgisinden dolayı ders dışı egzersiz çalışmaları ile de çocuk
korosu, halk oyunları, çeşitli çalgıların eğitimlerini verdi. 2012-2019 yıllarında Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitim Anabilim Dalı’ nda Ses
Eğitimi ve Koro alanlarında Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Kendi özel topluluğu olan Baibü
Çoksesli Koro Topluluğu Danışmanlığını ve çalıştırıcılığını sürdürmüştür. Çoksesli Koro çalışmalarının
ürünlerini yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallerde sunmuştur. 2013 Yılında aynı üniversitenin
Eğitim bilimleri Enstitüsünde Doktora Programı öğrencisi olarak eğitimine başlamıştır ve 2017 Eylül

ayında mezun olarak doktor ünvanını almıştır. Doktora eğitiminde Marmara Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin MALKOÇ’ tan şan dersleri
almıştır ve düzenli olarak şan konserleri vermeye devam etmektedir. 2019 Nisan ayından itibaren
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat
Dalı’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir ve Zonguldak Çocuk Korosu’nun
çalıştırıcılığı ve şefliğini sürdürmektedir. Ses ve koro eğitimine ilişkin önemli ulusal ve uluslararası
akademik-sanatsal faaliyetlerin düzenleme kurullarından görevler almakta ve akademik çalışmalarını
devam ettirmektedir.
2019 temmuz ayında Müzik Eğitimi Yayınları’ndan “Yaşamın İçinden Çocuk Şarkıları” isimi
çocuk şarkıları kitabı çıkmıştır ve bu kitaptaki 13 şarkının söz ve bestesi Akıncı’ya aittir. 14 yıllık
meslek hayatı boyunca okul öncesi 4 yaştan itibaren lisans son sınıf seviyesi de dahil olmak üzere tüm
öğrencilerle çalışma deneyimine sahiptir. Bir müzik eğitimcisinin olabildiğince geniş yelpazede
eğitimcilik yapması gerekliliğine olan inancından dolayı uzmanlık alanı olan Klasik Batı Müziği şanses-koro-opera eğitimi dışında piyano eğitimi, uluslararası önemli müzik eğitimi yöntemleri olan
Kodaly ve Orff-Schulwerk müzik eğitimine oldukça fazla önem vermiştir. Sertifikalı eğitimler ve
kurslara devam ederek müziksel anlamda gelişimini sürdürmektedir. Bunların dışında Türk Halk Müziği
ve Türk Sanat Müziği alanlarında da çalgılar çalabilmekte, çalıştırıcılık ve çalışmalar yapabilme
deneyimine sahiptir. Haziran 2018 de öğrenci koçluğu eğitimini tamamlamış ve öğrenci koçluğu
sertifikasını, Şubat 2019 da Anadolu Üniversitesi Türk Müziği E Sertifika Programını tamamlamış
sertifikasını almıştır.
İletişim: mehmetsahinakinci@hotmail.com, akincisahinmehmet@gmail.com

Assist. Prof. Dr. Mehmet Şahin AKINCI
I was born in Isparta in 1983. My music education started in 1997 at music department of Isparta
Anatolian Fine Arts High School. I presented piano concerts during the high school education. I started
undergraduate education in 2001 at music education department of Izmir Dokuz Eylül University
Education Faculty. My speciality was vocal training at undergarduate education.
I presented individual vocal and piano concerts during undergraduate education. Besides, I got
chorister education at Turkish Radio Television Youth Choir of İzmir, Chamber Choir of İzmir Turkish
State Opera and Ballet, Chamber Choir of İzmir Art and presented polyphonic choir concerts. I got
private vocal education lesssons during the undergraduate education from soloist singers and chorister
singers of Izmir Turkish State Opera and Ballet. I graduated with a degree (first place) from
undergraduate education. After graduated from undergraduate education I started my career as piano
teacher at Special Maria Rita Epik Music Scholl in Izmir. I started to work as music teacher at Ministry
of National Education in 2006.
I completed my military service in 2009. I enrolled in master education at Music Education
Department of Mehmet Akif Ersoy University in Burdur City and graduated from master education in
2011. In the mean time I gave vocal training and choir lessons at the music department of Mehmet Akif
Ersoy University. I presented individual piano and vocal concerts during the master education
I worked as choir chief and choir teacher at Youth Central Children Choir of Isparta and Children
Choir of Burdur Municipality. I left from Ministry of National Education in 2012. I worked as vocal
training and choir training lecturer of music department of Abant Izzet Baysal University Education
Faculty 2012 to 2019. Besides, I was conductor of Polyphonic Choir of Abant Izzet Baysal University.
I started to doctora-phd education in 2013 and I finished it 7th September 2017. I took Dr/Phd title. I’m
sustaining to present individual piano and vocal performances concerts as a lecturer Dr/phd. I took my
student coaching certificate on july,2018. I have been working at Zonguldak Bülent Ecevit University
State Conservatory Opera Department (Zonguldak-Turkey) since 2019. I have been conducting
Zonguldak Children Choir since september 2019, and I’m a member of “Revoice International Choir”.
I have given music lessons at preschools, primmary schools, high schools and university grades
since 2006. My main interest fields are vocal and choir training, piano education, western classical
music, opera education, Kodaly and Orff-Schulwerk Music Teaching Method, Preschool Prodigies
Music Education, Turkish Folk Music and Turkish Art Music. I perform important duties and perform
concerts in festivals and congresses with national and international music, vocal training and choir
education fields.

Yours Sincelery…
Dr. /Phd. Mehmet Şahin AKINCI

