
SINIF DERS KONU KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

9 Müzik 
Müzik Kültürü 

   

9.D.4. Türk halk müziği ve Türk 

sanat müziğinin genel özelliklerini 

açıklar. 

 

Keskin Hacı Taşan Kültür 

Merkezi 

Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinin genel özelliklerini açıklar. 

a) Türk halk müziğinin kaynakları, işlediği konular ve çalgıları 
tanıtılır. 

b) Türk halk müziğinin tür ve biçimleri (uzun hava, kırık hava) 
tanıtılır. 

c) Türk sanat müziğinin kaynakları, işlediği konular ve çalgıları 
tanıtılır. 

ç) Türk sanat müziğinin tür ve biçimleri (peşrev, saz semai, şarkı, 
fasıl vb.) tanıtılır. 

10 Müzik 
Dinleme-Söyleme 

Müzik Kültürü 

10.A.3. Çoksesli müzikleri tanır. 

10.A.5. Türk halk müziği eserlerini 

dinler. 

10.D.6. Müzik alanına ait ana ve yan 

meslekleri tanır. 

Kırıkkale Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Müzik 

Bölümü 

Keskin Hacı Taşan Kültür 

Merkezi 

Dinletmek üzere seçilen eserler iki sesli düzenlenmiş türkü ve 
şarkılar ile iki sesli kanon biçimleriyle sınırlıdır. 

a) Türkülerimiz dinletilirken kültürel mirasımızı korumanın 
gerekliliği vurgulanır.  

b) Kültürümüzü yansıtan eserler söylenirken toplumsal değerlere 
saygılı olmanın önemine vurgu yapılır.  

c) Uzun havalar, kırık havalar, oyun havaları ve zeybekler gibi Türk 
halk müziği dağarcığından eserler seçilir. 

11 Müzik Müzik Kültürü 

11.D.8. Çalgı türlerini tanır.  Kırıkkale Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi Müzik 

Bölümü 

 

a) Türk müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı ve vurmalı çalgılar 
şeklinde sınıflandırılır. 

b) Batı müziği çalgıları üflemeli, telli, yaylı, vurmalı ve klavyeli 
çalgılar şeklinde sınıflandırılır. 

12 Müzik Müzik Kültürü 

12.D.6. Türk müziği besteci ve 

yorumcularını tanır. 

12.D.9. Türk halk müziği formlarını 

ayırt eder. 

12.D.10. Türk halk müziği türlerini 

ayırt eder. 

Keskin Hacı Taşan Kültür 

Merkezi 

b) Türk halk müziği besteci ve yorumcularından Neşet Ertaş, Ali 
Ekber Çiçek, Özay Gönlüm, Hacı Taşan, Muharrem Ertaş, Ali Ersan 
gibi önemli sanatçılar ve eserleri sesli, görüntülü kayıtlardan 
(konser, resim, afiş, fotoğraf, video, ses kaydı vb.) yararlanılarak 
tanıtılır. 

Kırık hava, uzun hava ve karma hava formları tanıtılır. 

Bozlak, barak, maya, hoyrat, gazel, gurbet havası, zeybek, mengi, 
bengi, karşılama, horon, halay gibi türler tanıtılır. 

 


