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Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Programında (1998 ve 2006) Yer 

Alan Kuramsal Dersler Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin 

Değerlendirilmesi 

Özet 

Sanat eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik en köklü girişim 1932-1933 

öğretim yılında Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsünde Resim-İş 

Şubesinin kurulmasıdır. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü 

adını alacak olan kurumun, 1932 tarihli ilk eğitim programı hazırlanmıştır. 

Bilimsel ve sanatsal gelişmelerin de etkisiyle bu kurumlar ve programlar farklı 

adlandırma, yapı ve içeriklerle yenilenmiştir. 

1982 tarihinde öğretmen yetiştiren bütün kurumlar Yüksek Öğretim 

Kurumu'na bağlanmış, öğretmen yetiştiren programlar üniversitelerin çatısı altına 

alınmıştır. Bu tarihten günümüze Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 

Programları da yapı ve içerik açısından yenilenerek Resim-İş Öğretmeni 

yetiştirmeye devam etmektedir. 

Yükseköğretim Kurulu'na bağlanan tüm eğitim fakültelerinin 

programlarında 1998-1999 yılında önemli değişiklikler yapılmış ve programın 

yapısı büyük ölçüde değiştirilmiştir. 1998 yılındaki uygulamanın ardından 

düzenlenen ve halen yürürlükte olan 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programı güncellenen son programdır. Resim-İş Öğretmeni yetiştirmek için 

yapılan bu program; meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür derslerinden 

oluşmaktadır. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programında, özellikle kuramsal sanat derslerinde hem 

sayısal hem de içerik açısından önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler 

dikkate alındığında, eğitim fakültelerinde sanat v eğitimcisi yetiştirmeyi 

hedefleyen Resim-İş Öğretmenliği 1998 ve 2006 Lisans Programlarının ve bu 

programlarda yer alan derslerden kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 

incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Resim-İş Öğretmeni adaylarının sanatsal alanda uygulama yapabileceği 

atölye derslerini destekleyen kuramsal sanat derslerinin bireyin sanatı ve 

sanatçıyı tanıması, olaylara yaklaşımı, fikir üretebilmesi, yaşadığı çevreyi 



algılayabilmesi, estetik zevklere sahip olması ve toplumda duyarlı bireylerin 

oluşmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, resim-iş 

öğretmenliği programlarını inceleyen önceki araştırma bulgularını temel alarak, 

bu programların tarihsel süreç içindeki değişimi, gelişimi, yeterlikleri ve 

programı oluşturan derslerin programdaki yeri ve gerekliği incelenmiştir. Bu 

araştırmada resim-iş öğretmeni adaylarını yetiştiren öğretim elemanlarının, 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin program genelindeki yeri, içerik ve 

gereklikleri, uygulamalı dersler ile uyumu hakkındaki görüş, beklenti ve önerileri 

saptanmıştır. 

Karma yöntemin uygulandığı bu araştırmada hem nicel hem de nitel 

verilere ulaşılmıştır. Araştırmanın nicel aşamasında eğitim fakültelerinin resim-iş 

öğretmeni yetiştiren lisans programlarını yürüten 31 Resim-İş Eğitimi Anabilim 

Dalının öğretim elemanlarının (profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim 

görevlisi) 1998 Resim Öğretmenliği ile 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarına ve bu programlarda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerine 

ilişkin görüşlerinin saptanması için 30 maddelik bir anket uygulanmıştır. 

Araştırmanın nitel aşamasında ise 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programlarının hazırlanma sürecinde görev alan ya da 

alanda uzman olan öğretim elemanlarının bu sürece ilişkin görüş ve 

deneyimlerini aktarabilmeleri için görüşme formu geliştirilmiş ve beş uzmana 

uygulanmıştır. 

Bu araştırmada, öğretim elemanlarının 2006 düzenlemesindeki kuramsal 

ve zorunlu sanat derslerinin kredi/saatlerinin düşürülmesini uygun bulmadıkları, 

bu derslerin uygulamalı atölye derslerine katkıları olduğu, resim-iş öğretmeni 

yetiştiren programlarda bu derslerin olması gerektiği, derslerin alan 

tanımlamasını doğru bulmadıkları saptanmıştır. Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş 

Türk Sanatı ve Estetik derslerinin kaldırılmasını uygun bulmadıkları görülmüştür. 

Programda çağın koşullarına daha uygun sanat eğitimcisi yetiştirmeyi amaçlayan 

derslere yer verilerek yeni bir düzenlemeye gidilmesi önerilmiştir. 

Görüşleri alınan uzmanlar sanat eğitimcisi yetiştirmeyi hedefleyen 1998 

programının umut verici olduğunu 2006 programının hazırlanma sürecine ilişkin 

bilgi sahibi olmadıklarını söylemişlerdir. Okul uygulamalarının azaltılmasını, 

programda yer alan Sanat Öğretimi Uygulamaları, Sanat Öğretimi Deneyimi, 



Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı ve Estetik derslerinin kaldırılmasını 

uygun bulmadıklarını, derslerin alan tanımlamalarını yetersiz bulduklarını, 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin hem atölye derslerine katkı sağladığını hem 

de kültür seviyesi yüksek, entelektüel bireylerin yetişmesine önemli katkıları 

olduğunu belirterek derslerin gerekliği üzerinde durmuşlardır. Ders içeriklerini 

yapılandırırken dersi veren öğretim elemanının ilgi ve yeterliklerinin yanı sıra 

dünyadaki gelişmeleri takip ederek, araştırmalar yaparak kendini sürekli 

yenilemesi ve diğer fakültelerdeki öğretim elemanları ile işbirliği yaparak 

hazırlanması önerilmiştir. Ayrıca kültür ağırlıklı, çeşitlilik sağlayan, geçmişe 

yönelik sanatsal bilgilerin yanı sıra çağın dinamiğini yansıtan yeni derslerin de 

programlara eklenmesiyle yeni bir yapılanmaya ivedilikle ihtiyaç duyulduğu 

vurgulanmıştır. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının öğretmen 

yetiştirme hedefine uygun; ihtiyaç analizi yapılarak; amaçları, 

hedefleri/gerekçeleri doğru saptanarak ve araştırma sonuçlarına dayalı bir 

biçimde yeniden yapılandırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Resim-iş öğretmenliği, eğitim programı, kuramsal ve 

zorunlu sanat dersleri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluation of teacher educators' views about theoretical courses ın 

art teaching undergraduate programme (1998 and 2006) at the faculties of 

education 

Summary 

The most dramatic change regarding the training of the arts teachers was 

the establishment of the Arts and Crafts Department at Gazi Middle School 

Teacher Training School and Education Institute in 1932-1933 academic years. 

This institution, later to be named Gazi Education Institute Department of Arts 

and Crafts, prepared the first Arts education curriculum in 1932. These 

institutions and curricula were renewed with different names, structures, and 

conceptualizations under the influences of scientific and artistic developments. 

The responsibilities and activities of all the teacher training institutions 

were transferred from Ministry of National Education to the Higher Education 

Council in 1982. Since then, the Arts Teaching Programs of the Education 

Faculties have been renewed in terms of structure and content, and continued to 

give teacher training in Arts teaching. 

Significant changes were made in the programs of all the education 

faculties attached to the Higher Education Council in the academic year of 1998-

1999, and the structure of the program was changed significantly. The Arts 

Teaching Licensure Program of 2006 was the latest updated program following 

the implementations of 1998 that is still effective. This program, which was 

prepared for Arts teachers training, includes the subjects of professional 

knowledge, field knowledge, and general culture studies. In the 1998 Arts 

Teaching Licensure Program, and 2006 Arts and Crafts Teaching Licensure 

Program, some significant changes were made especially in the theoretical arts 

subjects in terms of both numbers and contents of the courses. Considering those 

changes, a need arose to examine the Arts and Crafts Teaching in 1998 and in 

2006 licensure programs, and the theoretical and compulsory art subjects in those 

programs. 

It is thought that theoretical arts subjects supporting the workshop 

subjects for the Art and Craft student teachers to do practice in the field of arts 



help them become familiar with art and artist, approach events, produce ideas, 

comprehend the surroundings, develop aesthetic taste, and become sensible 

members of the society. Thus, in this study, transformation and development in 

the historical process, efficiency, and the place and necessity of art and craft 

programs, based on the previous studies examining the art and craft teacher 

programs, were examined. The views, expectations, and suggestions of the 

academicians, who train art and craft student teachers, on the place and necessity, 

contents and their necessities, and the harmony with the other subjects of the 

theoretical and compulsory art subjects in the program were determined. 

In this study, a mixed study design with both qualitative and quantitative 

data were collected. In the quantitative part, a questionnaire consisting of 30 

items was used to determine the views of 31 academicians (professor, associate 

professor, assistant professor, and teaching assistant) who apply the Art and Craft 

teacher licensure programs of the education faculties of 1998 Art Teaching and 

2006 Art and Craft Teaching Licensure programs and the theoretical and 

compulsory art subjects in those programs. In the qualitative part of the study, an 

interview form was developed for the academicians who took part in the 

preparation processes of the 1998 Art Teaching and 2006 Art and Craft Teaching 

Licensure programs or were specialists in the field, and was applied to five 

specialists to obtain their views and experiences on the processes. 

The findings of the study yielded that the academicians did not approve 

the decreasing of the credits/hours of the theoretical and compulsory subjects in 

the 2006 regulations. They thought that those subjects contributed to the 

workshop subjects, and that those subjects had to be included in the art and craft 

teacher training programs. They also did not agree with subject definitions. They 

did not support the cancellation of the subjects Contemporary World Art, 

Contemporary Turkish Art and Aesthetic. They suggested a new regulation 

giving place to subjects to train art teachers who comply with the requirements of 

the contemporary age. 

The specialists interviewed stated that the 1998 program aiming to train 

art teachers was more hopeful. They said that they were not familiar with the 

preparation process of the 2006 program. They said that they did not approve the 

decreasing of the school practices, and the cancellation of the subjects including 



Art Teaching Practices, Art Teaching Experience, Contemporary World Art, 

Contemporary Turkish Art and Aesthetic. According to them subject definitions 

were insufficient. Additionally, they emphasized the necessity of the theoretical 

and compulsory subjects claiming that they had significant contributions to train 

intellectual individuals with high level of culture. They suggested that, 

academicians, along with continuously developing and improving their interests 

and competencies, they should also act in coordination with the faculty members 

of other art education faculties in the preparation of the subject contents. Also, 

the need for restructuring by adding new subjects reflecting the dynamics of the 

new age along with the information which is culture based and variation 

providing was emphasized. Based on the results of the study, it is suggested that 

the Art and Craft Teacher Licensure Programs need to be restructured in line with 

their aim, in accordance with its teacher training purpose, and based on assessed 

needs, and by properly determining the aims and rationales.  

Keywords: Art and Craft teaching, education program, theoretical and 

compulsory art subjects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amaç 

Araştırmanın amacı, "Eğitim Fakültelerinin 1998 Resim Öğretmenliği ve 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının ve bu programlarda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin öğretim elemanlarının görüşleri 

doğrultusunda incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır." Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara, doküman inceleme, anket ve görüşme yoluyla yanıt 

aranmıştır. 

1. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarının 

a) İçerikleri nelerdir? 

b) Kredi ve saatleri açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir? 

2. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği lisans 

programlarında hangi kuramsal ve zorunlu sanat dersleri yer almaktadır? Bu 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin; 

a) İçerikleri nelerdir? 

b) Kredi ve saatleri açısından benzerlik ve farklılıkları nelerdir? 

3. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarında görev yapan öğretim elemanlarının programlar ve bu 

programlarda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleri konusundaki görüşleri 

nelerdir? 

4. Görüşler öğretim elemanlarının demografik bilgilerine göre farklılık 

göstermekte midir? 

5. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanma 

süreci ile ilgili görüşleri nelerdir? 

6. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma 

sürecinde görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın 

hazırlanma süreci ile ilgili görüşleri nelerdir? 



Kapsam ve Sınırlılık 

Bu araştırma; 

1. Eğitim fakültelerinde okutulan 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 yılı 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programları ile; 

2. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleriyle, 

3. Eğitim fakültelerinde Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programını 

yürüten öğretim elemanları ile, 

4. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarının hazırlanma sürecinde görev alan ya da alanda uzman olan 

öğretim elemanları ile, 

5. 2014-2016 eğitim-öğretim yılları sürecinde toplanan verilerle sınırlıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yöntem 

Bu çalışma 1998 Resim Öğretmenliği ile 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi ile sınırlandırılmış, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır.  

Karasar'a göre, "Tarama modelleri, geçmişte ya da halen varolan bir 

durumu varolduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu 

gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 

çabası gösterilmez." (2005:77). 

Araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin ve veri analizinin bir 

arada kullanıldığı karma model bir araştırma olarak desenlenmiştir. Nicel veri 

toplama ve veri analizi aşamasında tarama türünde betimsel bir model 

benimsenirken, nitel veri toplama ve veri analizi aşamasında doküman analizi ve 

olgubilim modelleri benimsenmiştir. 

"Karma yöntem, tek bir araştırmada veya bir araştırmalar dizisinde hem 

nitel hem de nicel verilerin toplanmasına, analiz edilmesine ve harmanlanmasına 

odaklanmaktadır. Temel öncülü, nitel ve nicel verilerin birlikte kullanımı olup, 

araştırma probleminin tek başına kullanılan herhangi bir yöntemden çok daha iyi 

bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır." (Creswell ve Clark, 2014:5). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın nicel kısmının evrenini Türkiye'deki üniversitelerin Eğitim 

Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında ders veren öğretim elemanları 

(profesör, doçent, yardımcı doçent ve öğretim görevlisi) oluşturmaktadır. 

Araştırmacı, evrendeki tüm bireylere anketleri göndermiştir. 

"2015 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 

Resim- İş Öğretmenliği Programları ve Kontenjanları Çizelgesi"ne göre devlet 

üniversitelerindeki Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarına 

öğrenci alan 31 bölüm vardır (Ek 5). Üniversitelerin web sayfalarının 

incelenmesi ve ilgili bölümün anabilim dalları ile yapılan görüşmeler sonucu 

belirlenen öğretim elemanı sayısı 236'dır. Anketler, uygulanmak üzere öğretim 



elemanlarının tamamına ulaştırılmıştır. Ancak çalışmaya gönüllü olarak katılım 

sağlayan öğretim elemanı sayısı 159'dur; bu gruptan anketteki hiçbir maddeyi 

yanıtlamayan öğretim elemanlarına ait veriler çıkarıldıktan sonra elde edilen 

geçerli veri sayısı 147 olmuştur. Geçerli verilerin elde edildiği 147 öğretim 

elemanı araştırmanın nicel boyutunun çalışma grubunu oluşturmaktadır. Anket 

uygulamasında yer alan katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği Lisans 

Programına göre ders verme durumları Çizelge 1'de verilmiştir: 

Çizelge 1. 1998 Programına Göre Ders Verme Durumu 
 n Yüzde 

 
Evet 85 57,8 

Hayır 62 42,2 

Toplam 147 100,0 

Katılımcıların %58'i 1998 programına göre ders veren öğretim 

elemanlarından oluşmaktadır. 

Öğretim elemanlarının cinsiyete göre dağılımı Çizelge 2'te sunulmuştur: 

Çizelge 2. Katılımcıların Cinsiyete Göre Dağılımları 
 n Yüzde 

 

Kadın 61 41,5 

Erkek 83 56,5 

Toplam 144 98,0 
 Yanıt yok 3 2,0 
Toplam 147 100,0 

Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları Çizelge 3'te verilmiştir: 

Çizelge 3. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımları 
 n Yüzde 

 
40 yaş ve altı 32 21,8 
41 – 50 yaş 54 36,7 
51 yaş ve üstü 47 32,0 
Toplam 133 90,5 

 
Yanıt yok 14 9,5 

Toplam 147 100,0 

Çizelge 3 incelendiğinde, katılımcıların büyük bölümünün 41 yaş ve üstü 

yaşa sahip oldukları görülmektedir. 

Katılımcıların görev yaptıkları üniversitelere göre dağılımları Çizelge 4'te 

verilmiştir: 

 



Çizelge 4. Katılımcıların Üniversitelere Göre Dağılımları 

Üniversite Adı 
Araştırmacıya 
Ulaştırılan Anketler 

Analize  
Dahil Edilen Anketler 

 n n Yüzde 

Abant İzzet Baysal 4 4 2,7 

Adnan Menderes 5 5 3,4 

Anadolu 8 8 5,4 

Atatürk 7 7 4,8 

Çanakkale Onsekiz Mart 3 3 2,0 

Çukurova 10 10 6,8 

Dicle 8 8 5,4 

Dokuz Eylül 9 8 5,4 

Ege 4 3 2,0 

Erzincan 3 3 2,0 

Fırat 3 3 2,0 

Gazi 10 9 6,1 

Gazi Osmanpaşa 8 8 5,4 

Harran 6 5 3,4 

İnönü 2 2 1,4 

Karadeniz Teknik 4 4 2,7 

Kastamonu 3 2 1,4 

Marmara 10 9 6,1 

Mehmet Akif Ersoy 5 5 3,4 

Mustafa Kemal 5 5 3,4 

Konya Necmettin Erbakan 4 3 2,0 

Niğde 6 3 2,0 

Ondokuz Mayıs 8 7 4,8 

Pamukkale 9 9 6,1 

Trakya 4 4 2,7 

Uludağ 4 3 2,0 

Yüzüncü Yıl 7 7 4,8 

Toplam 27 Üniversite 159 147 100,0 

Katılımcıların görev yaptıkları üniversitelere göre dağılımları 

incelendiğinde, en çok katılımcının Çukurova, Gazi, Marmara ve Pamukkale 

Üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların kıdemlerine göre dağılımları Çizelge 5'te verilmiştir: 

Çizelge 5. Katılımcıların Kıdeme Göre Dağılımları 
 n Yüzde 

 

0 – 10 yıl 27 18,4 

11 – 20 yıl 41 27,9 

21 yıl ve üzeri 60 40,8 

Toplam 128 87,1 
 Yanıt yok 19 12,9 
Toplam 147 100,0 

21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan öğretim elemanları, katılımcıların 

yaklaşık olarak %41'ini oluşturmaktadır.  



Öğretim elemanlarının unvanlarına göre dağılımları Çizelge 6'da 

verilmiştir: 

Çizelge 6. Katılımcıların Unvana Göre Dağılımları 
 n Yüzde 

 

Profesör 18 12,2 

Doçent 15 10,2 

Yardımcı Doçent 54 36,7 

Öğretim Görevlisi 56 38,1 

Toplam 143 97,3 

 
Yanıt yok 4 2,7 

Toplam 147 100,0 

Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının büyük bölümünün öğretim 

görevlisi ve yardımcı doçent unvanlarına sahip oldukları görülmektedir. 

Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları ise Çizelge 7'de 

verilmiştir: 

Çizelge 7. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Dağılımları 
 n Yüzde 

 

Lisans 9 6,1 

Yüksek Lisans 34 23,1 

Doktora 47 32,0 

Sanatta Yeterlik 41 27,9 

Toplam 131 89,1 

 
Yanıt yok 16 10,9 

Toplam 147 100,0 

Çizelge 7 incelendiğinde, yalnızca dokuz katılımcının lisans mezunu 

olduğu görülmektedir. Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik düzeyindeki 

öğretim elemanları katılımcılar arasında benzer orana sahiptir. 

Araştırmanın nitel boyutu için, YÖK'ün 1997 yılında "Eğitim 

Fakültelerinde Yeniden Yapılandırma" kapsamında 1998 Resim Öğretmenliği 

Lisans Programının ve ardından düzenlemenin yapıldığı 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde görev alan ya da alanda 

uzman olan öğretim elemanları bu araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Çalışma grubuna katılımcılar, kartopu örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu 

süreçte YÖK yetkilileri ile Resim Öğretmenliği Lisans Programında emeği geçen 

kişilerin bilgilerine ulaşmak için görüşmeler yapılmıştır. İsimlerine ulaşılabilen 

ve görüşmeyi kabul eden kişilerle iletişime geçilerek çalışma ile ilgili 



görüşlerinin onayına başvurulmuştur. Konu ile ilgili kimlerle görüşme 

yapılacağına dair öneriler alınmıştır. Bu bağlamda üç kadın, iki erkek toplam beş 

alan uzmanına ulaşılmıştır. İki katılımcı profesör, iki katılımcı yardımcı doçent 

ve bir katılımcı öğretim görevlisi unvanına sahiptir. Araştırmacı tarafından 

Ankara, Konya ve Muğla illerinde alan uzmanlarıyla yüz yüze görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

Veriler ve Toplanması 

Bu başlık altında araştırmanın verilerinin toplanmasında kullanılan 

araçlar, nicel ve nitel aşamalarında elde edilen veriler ve bu verilerin toplanma 

süreçleri açıklanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Bu başlık altında, nicel ve nitel verilerin toplanmasında kullanılan 

araçların geliştirilme aşamaları ile bu araçların hangi amaçla kullanıldığına yer 

verilmiştir.  

Öğretim Elemanlarının Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına 

İlişkin Görüşleri Anketi : YÖK öğretmen yetiştirme konusunda gerçekleştirdiği 

yapılandırma kapsamında 1998 yılında Resim Öğretmenliği Lisans Programının 

yapılanması ve 2006 yılında yapılan düzenleme hakkında, ilgili anabilim dalında 

görev yapmakta olan öğretim elemanlarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla 

araştırmacı tarafından "Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Programında (1998 

ve 2006) Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri Hakkında Öğretim 

Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi Anketi" (Ek 10) geliştirilmiştir. 

Anketler kağıt-kalem formunda hazırlanmıştır. 

Araştırma kapsamında tanımlanan problem ve belirlenen amaçlar temel 

alınarak anket geliştirme süreci başlamıştır. Söz konusu programlar ile ilgili 

olarak ayrıntılı bir literatür taraması yapılmıştır. Yapılan tarama, programda yer 

alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleri ile sınırlandırılmıştır. Anketin 

geliştirilmesinde öncelikle madde havuzu oluşturma çalışması yapılmıştır. Anket 

iki bölüm olarak tasarlanmıştır. Birinci bölümde katılımcıların kişisel bilgilerinin 

toplanması amaçlanmış, ikinci bölümde ise 36 maddelik bir anket formu 

oluşturulmuştur. Araştırmacı tarafından "Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 



Lisans Programlarında (1998 ve 2006) Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat 

Dersleri Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi 

Anketi" geliştirilmiştir. Anket maddelerinin yanıtlanmasında "Katılıyorum" ve 

"Tamamen Katılıyorum" arasındaki anlam farklılığına odaklanmak yerine, 

katılımcıların katılma, katılmama ya da kısmen katılma durumlarının 

belirlenebilmesine odaklanılmıştır. Bu bağlamda anket maddelerinin 

yanıtlanmasında 3'lü derecelendirme (Katılmıyorum - Kısmen Katılıyorum - 

Katılıyorum) kullanılmıştır. Bazı durumlarda cevaplayıcıların bir ifadeye katılıp 

katılmadıklarını değerlendirmede, "1. Katılıyorum" ve "2. Katılmıyorum" 

seçenekleri yeterli olabilir. Cevaplayıcıların çoğunun kesin veya üzerinde 

düşünülmüş bir fikirleri olmadığı durumlarda ise, belirsizliklerin bir dereceye 

kadar ifade edilmesine izin verilmesi amacıyla seçeneklerin artırılması uygun 

olabilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014:138). Anket 

maddelerinin yanı boş bırakılarak katılımcıların varsa eklemek istedikleri 

görüşlerini bildirmeleri için fırsat tanınmıştır. Anket maddelerini kapsayan 1998 

Resim Öğretmenliği, 2006 Resim-İş Öğretmenliği lisans programları ve bu 

programlarda kastedilen kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin hangileri olduğu, 

dönemleri, kredi/saatleri ile birlikte anketin sonunda verilen ekte yer almıştır. 

Geliştirilen maddelerin amaca uygunluğu ve ölçülmek istenilen özelliği 

kapsayıp kapsamadığını belirlemek için iki dil uzmanı (Ankara Üniversitesi'nden 

Arş. Gör. Sevilay Bulut ve Arş. Gör. Erhan Şen), dört program geliştirme uzmanı 

(Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz, Arş. Gör. İlkay Taş, 

Arş. Gör. Gülbahar Yılmaz, Arş. Gör. Alper Yetkiner), üç ölçme değerlendirme 

uzmanı (Ankara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Kaan Zülfikar Deniz, Arş. Gör 

Eren Can Aybek, Arş. Gör. Münevver İlgün), altı alan uzmanı (Ankara 

Üniversitesi'nen Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, Arş. Gör. Nergiz Üçüncü, TOBB 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vedat Özsoy, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. 

Birnur Eraldemir, Gazi Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özlem Alp, Hacettepe 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Candan Terwiel) olmak üzere toplam 15 uzmanın 

görüşlerine başvurulmuş ve uzman görüşleri doğrultusunda maddeler 

düzenlenmiştir. Bu aşamada anketten madde çıkarılmamıştır. Uzmanlar ankette 

yer alan maddelerin anlaşılabilirliği, dil ve anlatım kurallarına uygunluğu ve 

sıralamasına ilişkin çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Bu doğrultuda anketteki 

maddeler yeniden sıralanmış, dil ve anlatım açısından düzenlenmiştir. 



Ankette yer alan maddelerin açık ve anlaşılır olup olmadığını belirlemek 

için ön deneme uygulaması Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı programında görev 

yapmakta olan yedi araştırma görevlisi, isimleri kullanılmadan, araştırmaya 

gönüllü olarak katılmıştır. Aiken (1997; akt. Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, 

Karadeniz, Demirel, 2014:134) bu tür anketlerin ön uygulamasının, belirlenen 

örneklem büyüklüğünün yaklaşık %5'i kadar bir grupta yapılabileceğini ifade 

etmiştir. Ankette, katılımcılar tarafından anlaşılmakta zorlanılan ve birbirine 

benzer maddeler belirlendikten sonra anketten altı madde çıkarılmış, ankete 30 

maddeden oluşan son hali verilmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen anketin, 

bir ölçekten farklı olarak her maddesi birbirinden bağımsız olarak ele 

alınmaktadır. Dolayısıyla, anket için geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılması 

anlamlı değildir (Erkuş, 2009).  

Görüşme Formu : Sanat eğitimi ve program geliştirme bölümlerinde 

görev yapmakta olan beş öğretim üyesinin görüşleri alınarak, bir görüşme formu 

geliştirilmiştir. Görüşme formunun amaca uygunluğu ve derinlemesine 

incelenmek istenilen özelliği kapsayıp kapsamadığını belirlemek için iki dil 

uzmanı (Ankara Üniversitesi'nden Arş. Gör. Sevilay Bulut ve Arş. Gör. Erhan 

Şen), iki program geliştirme uzmanı (Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatma 

Hazır Bıkmaz, Arş. Gör. Gülbahar Yılmaz),  bir ölçme değerlendirme uzmanı 

(Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Müge Artar) üç sanat eğitimi uzmanı 

(Ankara Üniversitesi'nen Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, TOBB Üniversitesi'nden 

Prof. Dr. Vedat Özsoy, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. Birnur Eraldemir) 

olmak üzere toplam sekiz uzmanın görüşüne başvurulmuş ve uzman görüşleri 

doğrultusunda sorular düzenlenmiştir. Görüşme formunda yer alan soruların açık 

ve anlaşılır olup olmadığını belirlemek için ön deneme uygulaması için üç 

uzmanın (Ankara Üniversitesi'nen Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, TOBB 

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Vedat Özsoy, Çukurova Üniversitesi'nden Prof. 

Birnur Eraldemir) görüşleri alınmıştır. Görüşme formu Ek 11'de verilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Nicel Veriler ve Toplanması : Araştırma kapsamında "Eğitim Fakültesi 

Resim-İş Eğitimi Programında (1998 ve 2006) Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu 

Sanat Dersleri Hakkında Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi" 



başlıklı anket çalışmasının Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının 

yürütüldüğü toplam 31 Eğitim Fakültesindeki öğretim elemanlarına 

uygulanabilmesi için Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu'ndan onay 

alınmıştır (Ek 6). Etik Kurul'dan ve verilerin toplanılacağı üniversitelerin (Ek 8) 

ilgili fakültelerinin dekanlıklarından araştırmanın yapılabilmesi için gelen onayla 

(Ek 7) anketler anabilim dalındaki öğretim elemanlarına ulaştırılmıştır. 

Uygulama öncesinde anabilim dalı başkanları telefonla aranmış, uygulama 

konusunda bilgilendirilmiş ve uygulamanın yapılabilmesi için görüş ve önerileri 

alınmıştır. Verilerin toplanıldığı anabilim dalları Ek 9'da yer almaktadır. Web 

kaynakları ve telefon görüşmeleri ile elde edilen bilgiler doğrultusunda 31 

fakültenin 236 öğretim elemanına gönderilen anketlerden 27 anabilim dalından 

159 kişinin verileri araştırmacıya ulaştırılmıştır. Ancak ankete yanıt veren 147 

kişinin verileri değerlendirilmeye alınmıştır. Veriler 2015-2016 akademik yılında 

yaklaşık bir yıllık bir zaman süreci içerisinde toplanmıştır. 

Nitel Veriler ve Toplanması : Nitel veriler, geliştirilen görüşme formu 

aracılığı ile çalışma grubunda yer alan beş uzmandan toplanmıştır. Görüşülen 

kişiler 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarının hazırlanma sürecinde görev alan ya da alanda uzman olan 

öğretim elemanlarından oluşmaktadır. Bu kişilerle önceden telefonla görüşülüp 

konu hakkında bilgi verilmiş ve görüşme için onay alınmıştır. Araştırmacı 

tarafından Ankara, Konya ve Muğla illerinde alan uzmanlarıyla yüz yüze 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Her görüşme için bir saat zaman ayrılmıştır ve 

görüşmeler ses kayıt cihazına kaydedilerek yapılmıştır. Verilerin toplanma süreci 

2015–2016 öğretim yılında yaklaşık üç aylık bir zaman süreci içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. 

Analiz ve Bulgular 

Nicel Verilerin Analizi : Öğretim elemanlarına uygulanan anket ile elde 

edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler kullanılmıştır. Anketteki her bir 

madde istatistiksel olarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu bağlamda SPSS 20.0 

paket programından yararlanılarak anket verilerine yönelik frekans ve yüzdeler 

hesaplanmıştır. Her bir gruba ilişkin bulgular çizelge haline getirilerek 

yorumlanmış, gerekli yerlerde alanyazın ile desteklenmiştir. Ayrıca öğretim 

elemanlarının görüşlerinin 1998 yılı programında ders verme durumuna, 



cinsiyetlerine, yaşlarına, mezun olunan fakültelerine, kıdemlerine, unvanlarına, 

eğitim durumlarına bağlı olup olmadıklarını belirlemek için ki-kare testi 

yapılmıştır. 

Nitel Verilerin Analizi : Nitel verilerin analizinde ve yorumlanmasında 

betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen 

veriler, daha önceden belirlenen temalara göre düzenlenebileceği gibi, görüşme 

ve gözlem süreçlerinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate alınarak da 

sunulabilir. "Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve 

yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, 

önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir" (Yıldırım ve Şimşek, 2011:224). 

Araştırma sorularına yanıt aranırken resim-iş öğretmenliğinin 1998 ve 

2006 yıllarındaki iki farklı lisans programında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerin kredi/saatleri incelenerek derslerin programlardaki farklılık ve 

benzerlikleri saptanmıştır. İki program arasında farklılık gösteren dersler ve yeni 

eklenen derslerin içerikleri incelenmiştir. Bu derslerin isimleri, içerikleri ve 

uygulamalarındaki amaçları ile ilgili olarak öğretim elemanlarının görüşlerinin 

aktarılmasıyla betimsel analizin çerçevesi oluşturulmuştur. 

Verilerin çözümlenmesi sürecinde, araştırmacı tarafından görüşmeler 

sonucunda elde edilen ses kayıtlarının dökümleri yapılmıştır. Soru temalarına 

karşılık gelecek biçimde cevaplar sıralanmıştır. Nitel araştırmalarda temalar 

(kategoriler) ortak bir fikir oluşturmak için bir araya getirilmiş birkaç koddan 

oluşan geniş bilgi birimleridir (Creswell, 2015:186). Çebi (2003:150) kategori 

sisteminin henüz kodlama işlemine başlamadan önce oluşturulması gerektiğini 

söylemiştir. Bu bağlamda araştırmacının hazırladığı kategoriler, kodlar ve alt 

kodlar belirlenmiştir. Bu kategoriler doğrultusunda bir kodlama çizelgesi 

hazırlanmış ve veriler kategorilere göre kodlanarak sayısallaştırılmıştır. 

Araştırmanın güvenirliğinin sınandığı bu süreçte araştırmacıya üç uzman 

(Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Müge Artar, Arş. Gör.Dr. Ceren Karadeniz, 

Arş. Gör. Eren Can Aybek) eşlik etmiştir. Katılımcıların görüşleri soru 

temalarından yola çıkılarak kategoriler, kodlar ve alt kodlara ayrılarak kodların 

ve alt kodların sıklıkları hesaplanmıştır. Oluşturulan kategoriler, kodlar ve alt 

kodlar aynı üç uzman tarafından kontrol edilmiştir. Tavşancıl ve Aslan 



(2001:80)'a göre içerik analizi tekniğinin güvenilirliği özellikle kodlama işlemine 

bağlıdır. Kategorilerin belirlenmesi ve açık seçik olarak tanımlanması en önemli 

aşamadır. Kategorilerin yorumlanmalarının araştırmacıdan araştırmacıya ya da 

iki farklı zamanda değişmemesi, nesnelliğin bir şartı olan güvenilirliği sağlar. 

Araştırmanın güvenilirliği  açısından üç uzmandan geri bildirimler alınırken, 

kodlayıcılar arası tutarlılık için %80'nin üzerinde görüş birliği sağlanmıştır. 

Yıldırım ve Şimşek (2011:233)'e göre bu tür çalışmalarda en az %70 düzeyinde 

bir güvenirlik yüzdesine ulaşmak yeterlidir. Son olarak Tablo kullanılarak 

araştırma durumu sunulmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bulgular 

1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans    

Programlarının İçerik, Kredi ve Saatlerine İlişkin Bulgular 

Tüm eğitim fakültelerine aynı anda uygulanan programlardan olan  1998 

Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarında yer 

alan derslerin içerik, kredi ve saatleri aşağıda incelenmiştir: 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programlarının İçerik, Kredi ve 

Saatleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı (Ek 1) dört yıl sekiz yarıyılı 

esas alarak düzenlenmiştir. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının 

içeriğine ilişkin bilgiler Ek 3'te yer almaktadır. Programdaki dersler Meslek 

Bilgisi (MB), Alan Bilgisi (AB) ve Genel Kültür (GK) derslerinden 

oluşmaktadır.  

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerin adları, 

yarıyılları, kredi/saatleri aşağıda incelenmiştir: 

Meslek Bilgisi Dersleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Meslek 

Bilgisi dersleri Çizelge 8'de belirtilmiştir: 

Çizelge 8. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Meslek Bilgisi Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Öğretmenlik Mesleğine Giriş 3 0 3 

II Okul Deneyimi I 1 4 3 

III Gelişim ve Öğrenme 3 0 3 

IV Öğretimde Planlama ve Değerlendirme 3 2 4 

V Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme 2 2 3 

VI Sınıf Yönetimi 2 2 3 

VI Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3 

VII Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3 

VII Okul Deneyimi II 1 4 3 

VIII Rehberlik 3 0 3 

VIII Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 

Toplam 11 Ders 24 24 36 

Kurtuluş (2000), çalışmasında Meslek Bilgisi derslerini "Genel Meslek" ve 

"Özel (Alan) Meslek" dersleri olarak ikiye ayırmıştır. Yukarıdaki dersleri Genel 

Meslek dersleri olarak belirtmiştir. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının 



amacı, alan bilgisi dersleri ile eğitim derslerini koordine edecek sanat eğitimine, yani 

öğretmenlik derslerine ağırlık vermek (Kurtuluş, 2000:278) olduğundan dolayı Alan 

Öğretimi dersler Meslek Bilgisi olarak tanımlanabilir.   

Alan Öğretimi Dersleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Alan 

Öğretimi dersleri Çizelge 9'da belirtilmiştir: 

1998 programında öğretmenlik uygulamasına ağırlık verilmesiyle 

öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ağırlığı en yüksek değerine ulaşmıştır 

(Kurtuluş, 2000:293). Meslek Bilgisi grubundaki dersleri, Kurtuluş (2000) Özel 

(Alan) Meslek dersleri; Özsoy (2008) Alan Öğretimi dersleri; Çoban (2007:37) ise 

Alan ve alan eğitimi dersleri kapsamında ele almıştır. Alan dersleri ile öğretmenlik 

formasyonu derslerinin ilişkili olmasının hedeflendiği programda (YÖK, 1998:6), 

ilgili dersler alana yönelik öğretmenlik dersi olmasından dolayı bu araştırmada 

Meslek Bilgisi dersleri grubunda ve Alan Öğretimi Dersleri kapsamında ele 

alınmıştır.  

Çizelge 9. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Alan Öğretimi Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

V İnsanın Sanatsal Gelişimi 2 0 2 

V Müze Eğitimi ve Uygulamaları 2 2 3 

VI Sanat Öğretiminde Uygulamalar I 2 2 3 

VII Sanat Öğretiminde Uygulamalar II 2 2 3 

VII Sanat Öğretimi Deneyimi 0 4 2 

Toplam 5 Ders 8 10 13 

Alan Bilgisi Dersleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Alan 

Bilgisi olarak tanımlanan dersler Çizelge 10'da belirtilmiştir: 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 10. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Alan Bilgisi Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Desen 2 2 3 
I Temel Tasarım I 2 4 4 
I Perspektif 1 2 2 
I Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 
II Temel Tasarım II 2 4 4 
II Yazı 1 2 2 
II Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 
II Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 
III Anasanat Atölye I 2 4 4 
III Seçmeli Sanat Atölye I 2 2 3 
III Çağdaş Dünya Sanatı 2 0 2 
III Seçmeli I 3 0 3 
III Seçmeli II 3 0 3 
IV Anasanat Atölye II 2 4 4 
IV Seçmeli Sanat Atölye II 2 2 3 
IV Çağdaş Türk Sanatı 2 0 2 
IV Seçmeli III 3 0 3 
V Anasanat Atölye III 2 4 4 
V Seçmeli Sanat Atölye III 2 2 3 
V Estetik 3 0 3 
VI Anasanat Atölye IV 2 4 4 
VI Seçmeli Sanat Atölye IV 2 2 3 
VI Sanat Eleştirisi 3 0 3 
VII Anasanat Atölye V 2 4 4 
VII Seçmeli Sanat Atölye V 2 2 3 
VIII Anasanat Atölye VI 2 4 4 
VIII Seçmeli Sanat Atölye VI 2 2 3 

Toplam 27 Ders 59 50 84 

YÖK tarafından tanımlanan ders içeriklerinde dokuz anasanat dalı mevcuttur. 

Altı yarıyıl işlenecek anasanat atölye derslerini bölümler; öğretim elemanı ve fiziki 

ortam kapasitelerine göre düzenlemektedir. Resim, Grafik Tasarımı, Heykel, Tekstil 

Tasarımı, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Özgünbaskı, Endüstriyel Tasarım, 

Fotoğraf dersleri anasanat atölyeleri olarak belirlenmiştir (YÖK, 1998:91-93). 

Anasanat atölye dersini 2. sınıftan itibaren seçen öğrenciler, seçmeli sanat 

atölye eğitimi için anasanat atölye dışındaki atölyeleri dönüşümlü olarak almaktadır. 

Kurtuluş (2000:279-280)'a göre, programın özelliği öğrencilerin anasanat atölyede 

uzmanlaşırken seçmeli sanat atölyelerini de tanıyacak olmasıdır. 

Bir anasanat atölye dersinde uzmanlaşan öğrencinin, diğer sanat dallarını da 

tanımasını sağlayacak biçimde hazırlanan 1998 programının bir diğer özelliği de 

Kurtuluş (2000:279-280)'a göre, toplam kredi yükünün azaltılmış olmasıdır. 

Program, öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılmalarına olanak sağlayacak biçimde 

düzenlenmiştir. Öte yandan, 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının 

niteliklerini inceleyen Çoban (2007:48), alan derslerinin süresinin yeterliğiyle ilgili 

görüş aldığı öğretim elemanlarının %47,1'i "hayır" %35,3'ü ise "evet" yanıtını 

vererek alan derslerinin süresini yeterli bulmadıklarını saptamıştır. 1998 programında 



alan derslerinin azaltılması özellikle atölye dersini yürüten öğretim elemanları 

tarafından eleştirilmiştir. Kuramsal alan derslerinin sayıları ise dönemin sanatsal 

olayları ve atölye çalışmalarının içeriği düşünüldüğünde yeterli orandadır. 

Kuramsal Alan Dersleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Kuramsal 

Alan dersleri Çizelge 11'de belirtilmiştir: 

Çizelge 11. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Kuramsal Alan Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 
II Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 
II Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 
III Çağdaş Dünya Sanatı 2 0 2 
III Seçmeli I 3 0 3 
III Seçmeli II 3 0 3 
IV Çağdaş Türk Sanatı 2 0 2 
IV Seçmeli III 3 0 3 
V Estetik 3 0 3 
VI Sanat Eleştirisi 3 0 3 

Toplam 10 Ders 27 0 27 

Alan bilgisi derslerinin içinde yer alan ve uygulaması olmayan, teorik olarak 

işlenen dersler "kuramsal alan dersleri"dir. 

Genel Kültür Dersleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Genel 

Kültür olarak tanımlanan dersler Çizelge 12'de  belirtilmiştir:  

Çizelge 12. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Genel Kültür Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Yabancı Dil I 3 0 3 
I Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 
I Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi I 2 0 0 
II Yabancı Dil II 3 0 3 
II Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 
II Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II 2 0 0 
IV Bilgisayar. 2 2 3 

Toplam 7 Ders 16 2 13 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının kredi/saat oranları Çizelge 

13'te gösterilmiştir: 

 

 

 



Çizelge 13. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının Kredi/Saat Oranları 
DERSLER fKredi %Kredi fSaat %Saat 

Alan Dersleri                 a) Uygulamalı (Atölye) 
                                       b) Kuramsal 

57 39,0 82 42,5 
27 18,5 27 14,0 

Meslek Bilgisi Dersleri 36 24,7 48 24,9 
Alan Öğretimi Dersleri 13 8,9 18 9,3 
Genel Kültür Dersleri 13 8,9 18 9,3 
Toplam 146 100,0 193 100,0 

Bu derslerin programdaki saatleri incelendiğinde AB derslerinin %57, 

MB derslerinin %25, Alan Öğretimi derslerinin %9, GK derslerinin %9 olduğu 

çizelgede görülmektedir. Resim Öğretmenliği 1998 Lisans Programında 50 ders 

193 saatte işlenmektedir. AB; 59 saat teorik, 50 saat uygulama ile toplam 109 

saat ve 84 kredidir. AB dersleri kuramsal alan dersleri ve uygulamalı alan dersleri 

olarak ayrı ayrı incelenebilir. 17 uygulamalı alan dersi 32 saat teorik, 50 saat 

uygulamalı olarak işlenir ve 57 kredidir. On kuramsal alan dersi 27 saat ve 27 

kredi olarak işlenmiştir. Beş dersten oluşan Alan Öğretimi dersleri sekiz saat 

teorik on saat uygulama olmak üzere 13 kredi olarak işlenmiştir. 11 dersten 

oluşan 24 saati teorik, 24 saati uygulama olan MB dersleri toplam 48 saat ve 36 

kredidir. MB dersleri tüm eğitim fakültelerinin programlarında koyu ve italik 

olarak gösterilmiştir. 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında GK dersleri 16 saati teorik, 

iki saati uygulamalı olmak üzere toplam 18 saat ve 13 krediden oluşmaktadır. 

Programda en fazla ders saati AB derslerine ayrılırken MB dersleri onu takip 

etmiştir. Alan Öğretimi ve GK dersleri ise programda en az yer verilen ders 

grubundadır.1 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında ders saatlerinin 

oranları Çizelge 14'te gösterilmiştir: 

Çizelge 14. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının Ders Saatlerinin 
Oranları 
İÇERİK KATEGORİLERİ nT YüzdeT nU YüzdeU nToplam(T+U)  YüzdeT+U 

Meslek Bilgisi Dersleri  32 29,91 34 39,53 66 34,20 
Alan Bilgisi Dersleri 59 55,14 50 58,14 109 56,48 
Genel Kültür Dersleri 16 14,95 2 2,33 18 9,33 
Toplam 50 Ders, 193 Saat 107 100,0 86 100,0 193 100,0 

Programda en fazla ders saati AB'ne ayrılırken, MB dersleri sonra 

gelmektedir. GK dersleri ise programda en az işlenen ders grubundadır. 

                                                           

1Çalışmanın ilerleyen aşamalarında Alan Öğretimi dersleri Meslek Bilgisi grubu kapsamında 
incelenmiştir. 



Çizelgede görüldüğü üzere en fazla %57 ile AB dersleri, ardından %34 ile 

MB dersleri ve son olarak %9 ile GK dersleri programda yer almıştır. 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının kredi oranları Çizelge 15'te 

gösterilmiştir: 

Çizelge 15. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının Kredi Oranları 
İÇERİK KATEGORİLERİ n  Yüzde 

Meslek Bilgisi Dersleri 49 33,57 
Alan Bilgisi Dersleri 84 57,54 
Genel Kültür Dersleri 13 8,90 
Toplam 146 100,0 

Resim Öğretmenliği 1998 Lisans Programında toplamda 50 ders dört yıl 

sekiz dönemde işlenmektedir. Meslek Bilgisi 16 ders, Alan Bilgisi 27 ders, Genel 

Kültürü 7 ders'tir. Programdaki krediler incelendiğinde yaklaşık olarak Meslek 

Bilgisi dersi %34, Alan Bilgisi dersi %58 ve Genel Kültür dersi %9 olduğu 

çizelgede görülmektedir. Programda en fazla ders sayısı ve kredisi AB'ne 

ayrılırken, MB sonra gelmektedir. GK ise programda en az ders sayısı ve krediye 

sahiptir. 

Kavuran (2003:45)'a göre öğretmenlik mesleği için gerekli olan bilgi ve 

becerilerin alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisinin 

birlikteliğidir. Bunlardan birinin eksikliği ya da yetersizliği öğretmenin yetersiz 

olmasına neden olacaktır. Öğretmenlik mesleğine ve anlayışına göre hazırlanan 

1998 yılı lisans programında meslek bilgisi derslerinin sayı ve kredisinin 

artırılmış olması programın özelliklerindendir (YÖK, 1998:6).  

1998 yılı programında anabilim dalının misyonu öğrencilerin sanatçı mı 

yoksa sanat eğitimcisi mi olacaklarına karar verebilecekleri biçimde 

düzenlenmiştir. Kırışoğlu (1997:73)'na göre, Resim-İş Eğitimi Bölümlerinde 

sanatçı öğretmenler kadar belki daha da önemlisi sanatın öğretiminin kuram ve 

uygulamasını bilen sanat eğitimcilere gereksinim olmasıdır. Sanatı bilen ve 

aktarabilen deneyimlerle donatılmış, kültürlü görsel sanatlar öğretmeni 

yetiştirirken yaratıcılık ve yetenek düzeylerine göre onların sanatçı ya da 

tasarımcı olmalarına engel olmayan, ancak öğretmenlik diploması sahibi 

olacaklarını dikkate alan, dolayısıyla iyi birer öğretmen olmalarını amaçlayan bir 

yapılanmayı da öngörmüştür (Özsoy, 2008:257). Dolayısıyla programın yapısı 

öğrencinin sanat alanında kendi öz yeterliğinin farkında olarak tasarımlar 



gerçekleştirebileceği süreçleri içerecek biçimde hazırlanmalıdır. Öğrenci, salt 

sanat eğitimcisi değil aynı zamanda çağdaş bir sanat alımlayıcısı olarak da 

yeteneklerinin farkına varmalıdır. 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının İçek, Kredi ve Saatleri 

Eğitim fakültelerinin lisans programlarının eksik yönlerinin giderilmesine 

yönelik bir çalışmayla programlarda gerekli güncellemeler yapılmıştır. Ağırlıklı 

olarak ilköğretime öğretmen yetiştiren lisans programlarında yapılan 

güncellemede önceki programdan farklı olarak "iş" kavramı eklenerek programın 

ismi "Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı" olarak düzenlenmiştir. 2006 

Resim- İş Öğretmenliği Lisans Programı (Ek 2) dört yıl sekiz yarıyılı esas alarak 

düzenlenmiştir. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının içeriğine ilişkin 

bilgiler Ek 4'te yer almaktadır. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında 

yer alan derslerin adları, yarıyılları, kredi/saatleri aşağıda incelenmiştir: 

Meslek Bilgisi Dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Meslek 

Bilgisi dersleri Çizelge 16'da belirtilmiştir: 

Çizelge 16. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Meslek Bilgisi Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3 
II Eğitim Psikolojisi 3 0 3 
III Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3 
III Seçmeli 2 0 2 
IV Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 2 2 3 
V Sınıf Yönetimi 2 0 2 
V Özel Öğretim Yöntemleri I 2 2 3 
VI Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 
VII Özel Eğitim 2 0 2 
VII Rehberlik 3 0 3 
VII Okul Deneyimi 1 4 3 
VIII Öğretmenlik Uygulaması 2 6 5 
VIII Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 

Toplam 13 Ders 30 14 37 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında MB dersleri (genel meslek 

dersleri ve alan öğretimi dersleri) toplam 16 dersten oluşmaktaydı. 32 saat teorik 34 

saat uygulamalı olmak üzere toplam 49 krediyken 2006 programında 13 ders 30 saat 

teorik 14 saat uygulamalı olmak üzere toplam 44 saat 37 krediye düşmüştür. 1998 

Resim Öğretmenliği Lisans Programında Alan Öğretimi derslerinden İnsanın 

Sanatsal Gelişimi (2 kredi), Sanat Öğretiminde Uygulamalar I (3 kredi), Sanat 

Öğretiminde Uygulamalar II (3 kredi), Sanat Öğretimi Deneyimi (2 kredi) 



düzenlenen 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer almamaktadır. 

Müze Eğitimi ve Uygulamaları (3 kredi) dersi ise düzenlenen programda Alan Bilgisi 

dersi olarak tanımlanmıştır. 

Okul Deneyimi I birinci yarıyıldan yedinci yarıya Okul  Deneyimi olarak 

alınmıştır. Sınıf Yönetimi altıncı yarıyıldan beşinci yarıyıla alınmış iki saatlik 

uygulaması kaldırılarak üç krediden iki krediye düşürülmüştür. Özel Öğretim 

Yöntemleri I altıncı yarıyıldan beşinci yarıyıla alınmıştır. Rehberlik sekizinci 

yarıyıldan yedinci yarıyıla alınmıştır. Öğretmenlik Uygulaması dersi değişikliğe 

uğramamıştır. Özel Öğretim Yöntemleri I dersi önceki programda olduğu gibi MB 

dersi olarak işlenirken altıncı yarıyıldan beşinci yarıyıla alınmıştır. Özel Öğretim 

Yöntemleri II önceki programda MB dersiyken yeni programda AB dersi olarak 

tanımlanmış ve yedinci yarıyıldan altıncı yarıyıla alınmıştır. Öğretmenlik Mesleğine 

Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Okul Deneyimi 

II dersleri yeni düzenlemede yer almamıştır. 1998 programında beşinci yarıyılda yer 

alan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersi programdan kaldırılmış, 

yeni programın dördüncü yarıyılına Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 

dersi eklenmiştir. Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve 

Yöntemleri, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim, Türk Eğitim Sistemi ve Okul 

Yönetimi programa eklenen yeni derslerdir. 1998 programında üçer kredi/saat olan 

Seçmeli I-II-II dersleri Alan Bilgisi kapsamında yer almıştır. 2006 düzenlemesinde 

ise programda tek Seçmeli ders olarak 2 kredi/saat ile Meslek Bilgisi dersi olarak 

tanımlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alan Bilgisi Dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Alan 

Bilgisi dersleri Çizelge 17'de  belirtilmiştir: 

Çizelge 17. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Alan Bilgisi Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Temel Tasarım I 4 4 6 
I Desen I 2 2 3 
I Perspektif 1 2 2 
II Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 
II Temel Tasarım II 4 4 6 
II Desen II 2 2 3 
III Anasanat Atölye I 2 4 4 
III Seçmeli Sanat Atölye I 2 2 3 
III Yazı 1 2 2 
IV Anasanat Atölye II 2 4 4 
IV Seçmeli Sanat Atölye II 2 2 3 
IV Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 2 
IV Sanat Felsefesi 2 0 2 
V Anasanat Atölye III 2 4 4 
V Seçmeli Sanat Atölye III 2 2 3 
VI Anasanat Atölye IV 2 4 4 
VI Seçmeli Sanat Atölye IV 2 2 3 
VI Özel Öğretim Yöntemleri II 2 2 3 
VII Anasanat Atölye V 4 4 6 
VII Seçmeli Sanat Atölye V 2 2 3 
VII Müze Eğitimi ve Uygulamaları 2 2 3 
VIII Anasanat Atölye VI 4 4 6 
VIII Seçmeli Sanat Atölye VI 2 2 3 

Toplam 23 Ders 52 56 80 

Düzenlenen programda AB derslerinin kredi/saat ve sayılarında önceki 

programa göre azalma görülmektedir. Ders sayısı 27'den 23'e, ders saati 109'dan 

108'e ve toplam kredi 84'ten 80'e düşmüştür.  

Resim-iş öğretmenliği anabilim dallarında toplam dokuz anasanat dalı 

mevcuttur. Wells (2014:82-83), mekan ve öğretim elemanı gibi sınırlılıklardan dolayı 

anasanat dallarının hepsinin ya da çoğunun sadece birkaç üniversitede açık olduğunu 

gözlemlemiştir. Programda yer alan anasanat atölyeleri şunlardır: Resim, Grafik 

Tasarımı, Heykel, Tekstil Tasarımı, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Özgün 

Baskı, Endüstriyel Tasarım, Fotoğraf (YÖK, 2007a:175). 

Resim dersini anasanat atölye olarak seçen öğrenciler, seçmeli sanat atölye 

derslerinden en az bir yarıyıl üç boyutlu derslerden birini zorunlu olarak seçmelidir. 

Resim dışında herhangi bir anasanat atölye seçen öğrenciler, en az bir yarıyıl resim 

atölye dersi seçmek zorundadır. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci 

bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir (YÖK, 2007a: 174). 



2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Anasanat Atölye I-II-III-IV-

V-VI aynı yarıyılda işlenmeye devam etmiştir. Anasanat Atölye V-VI derslerine ikişer 

teorik saatin eklenmesiyle altı kredi olması sağlanmıştır. Seçmeli Sanat Atölye I-II-

III-IV-V-VI aynı dönem ve kredi/saat ile işlenmeye devam etmiştir. Desen dersi 

birinci yarıyılda programda yerini korurken Desen II dersi ikinci yarıyıla eklenen 

yeni derslerdendir. Temel Tasarım I-II derslerine iki teorik saat daha eklenerek altı 

kredi olması sağlanmıştır. Perspektif dersi programda değişikliğe uğramadan 

kalmıştır. Sanat Tarihine Giriş birinci yarıyıldan ikinci yarıyıla alınmıştır. Yazı dersi 

ikinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla alınmıştır. Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk 

Sanatı ve Estetik dersleri 2006 yılında düzenlenen programda yer almamıştır. Özel 

Öğretim Yöntemleri II 1998 programında MB dersi iken yeni düzenlemede AB dersi 

olarak tanımlanmış ve altıncı yarıyılda işlenmiştir. Beşinci yarıyıldan yedinci yarıyıla 

alınan Müze Eğitimi ve Uygulamaları dersi önceki programda Alan Öğretimi dersi 

olarak tanımlanırken yeni programda AB olarak tanımlanmıştır.  Çocuğun Sanatsal 

Gelişimi ve Sanat Felsefesi dersleri programa eklenen yeni derslerdir. 

Derslerin düzenlenmesine ilişkin olarak Küçükahmet (2007:208-209), 2006 

öğretmen yetiştirme programlarına koyulan pek çok dersin niçin koyulduğunun 

anlaşılamadığına değinmiştir. Ayrıca, programa yerleştirilen birtakım derslerin 

koyulma gerekçelerinin ne olduğunun bilinmemesi, bazı derslerin bazı programlarda 

yer almamasının nedenleri, açılan kimi derslerin yetersiz öğretim elemanına rağmen 

açılma gerekçesinin ne olduğu ve ders ağırlıklarının nedenleri üzerinde durmuştur.  

Kuramsal Alan Dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden 

Kuramsal Alan dersleri Çizelge 18'de  belirtilmiştir: 

Çizelge 18. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Kuramsal Alan 
Dersleri 

Yarıyıl Dersin Adı T U K 

II Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 

IV Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 2 

IV Sanat Felsefesi 2 0 2 

Toplam 3 Ders 6 0 6 

1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal Alan Dersleri 

üçü Seçmeli olmak üzere 10 ders 27 kredi/saat iken 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programında üç ders altı kredi/saate düşürülmüştür. 1998 programında birinci 



yarıyılda işlenen Sanat Tarihine Giriş dersi 2006 düzenlemesinde II. yarıyıla 

alınmıştır. Çocuğun Sanatsal Gelişimi ile Sanat Felsefesi dersleri programa yeni 

eklenmiş ve dördüncü yarıyılda iki kredi/saat olarak yer almıştır.  

Düzenlenen 2006 programında özellikle uygulamalı sanat atölye ders 

saatleri önceki programa göre biraz daha artırılırken kuramsal alan derslerinde 

düşüş görülmüştür. 1998 programında yer alan kuramsal alan derslerinden 

Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanat, İnsanın Sanatsal Gelişimi ve Estetik 

dersi 2006 programında yer almamıştır. 

Genel Kültür Dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden Genel 

Kültür dersleri Çizelge 19'da  belirtilmiştir: 

Çizelge 19. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Genel Kültür Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi I  2 0 2 
I Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2 
I Yabancı Dil I 3 0 3 
II Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi II  2 0 2 
II Türkçe II: Sözlü Anlatım 2 0 2 
II Yabancı Dil II 3 0 3 
III Bilgisayar I 2 2 3 
III Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 
IV Bilgisayar II 2 2 3 
V Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2 
V Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 
VI Sanat Eleştirisi 2 0 2 
VI Çağdaş Sanat 3 0 3 
VI Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 

VIII Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 
Toplam 15 Ders 34 6 37 

 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında MB ve AB'de ders sayısı, 

kredi/saat açısından azalma yaşanırken GK derslerinde önemli bir artış söz 

konusudur. 1998 yılında GK dersleri 18 saat 13 krediyken 2006 yılında 40 saat, 37 

krediye yükselmiştir. Ders sayısı bir önceki programda yediyken, 2006'da 

güncellenen programda iki kat artarak 15'e ulaşmıştır.  

Yabancı Dil I-II, Türkçe I: Yazılı Anlatım, Türkçe II: Sözlü Anlatım her iki 

programda da aynı biçimde yer almıştır. Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi I-II dersi 1998 

programında sıfır kredi olarak belirlenirken 2006 programında iki kredi olarak 

düzenlenmiştir. Bilgisayar dersi dördüncü yarıyıldan üçüncü yarıyıla alınmış ve 

Bilgisayar II dersi iki kredi/saat ile dördüncü yarıyılda programa eklenen yeni bir 



ders olmuştur. Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı Tarihi ve Sanat Eleştirisi dersleri 1998 

programında AB dersiyken 2006 programında GK olarak tanımlanmıştır.  

Türk Sanatı Tarihi ikinci yarıyıldan beşinci yarıyıla alınmıştır. Batı Sanatı 

Tarihi dersi ikinci yarıyıldan üçüncü yarıyıla alınmıştır. Sanat Eleştirisi dersi 1998 

programında altıncı yarıyılda üç kredi/saat kuramsal alan dersiyken 2006 

programında altıncı yarıyılda iki kredi/saat olarak yer almıştır. Bilimsel Araştırma 

Yöntemleri, Çağdaş Sanat, Türk Eğitim Tarihi ve Topluma Hizmet Uygulamaları 

programa yeni eklenen derslerdir. 

Sekiz yıl sonra güncellenen 2006-2007 programı ile öğretmen yetiştirmenin 

en az 40 yıl geriye götürüldüğünü düşünen Küçükahmet (2007:203), programın 

içerik kategorilerinin ağırlığının ve düzeninin; alan bilgisi, genel kültür, öğretmenlik 

meslek bilgisi derslerinin ayırt edilememiş olmasının esas alan ve yan alan 

uygulanmasının kaldırılmış olmasının programın eksikliği olduğunu ifade etmiştir. 

Küçükahmet (2007:209), amaç öğretmen adayının genel kültürlü yetişmesi ise 

bununla ilgili olması gereken derslerin programda neden yer almadığını da 

sorgulamıştır. Ayrıca derslerin yarıyıllara tesadüfi bir biçimde serpiştirilmesiyle 

programın düzensiz biçimde hazırlandığını düşünmektedir. 

2006 yılı düzenlemesinde programda yer alan (*) işaretli dersler, ilgili 

yarıyılın tüm öğrencileri için zorunludur. Fakülte yönetimi bu ders yerine, farklı bir 

dersi zorunlu ders olarak programa koyabilir (YÖK, 2007a:10). Programda yer alan 

(*) işaretli dersler; Seçmeli Sanat Atölye I-II-III-IV-V-VI, Sanat Felsefesi, Türk 

Eğitim Tarihi, Müze Eğitimi ve Uygulamaları, Özel Eğitim dersleridir.  

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının kredi/saat oranları 

Çizelge 20'de gösterilmiştir: 

Çizelge 20. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Kredi/Saat Oranları 
DERSLER nKredi YüzdeKredi nSaat YüzdeSaat 
Alan Dersleri a) Uygulamalı (Atölye) 

 b) Kuramsal 
74 48,05 102 53,13 
6 3,89 6 3,12 

Meslek Bilgisi Dersleri 37 24,03 44 22,92 

Genel Kültür Dersleri 37 24,03 40 20,83 

Toplam 154 100,0 192 100,0 

Bu derslerin saatleri bakımından dağılımları incelendiğinde, yaklaşık 

olarak AB dersleri %56, MB dersleri %23, GK dersleri %21 olduğu çizelgede 

görülmektedir. 



2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında toplam 51 ders 192 

saatte işlenmektedir. AB dersleri 20 uygulamalı, 46 saat teorik ve 56 saat 

uygulamalı olarak işlenip 74 kredidir. AB dersleri kuramsal alan dersleri ve 

uygulamalı alan dersleri olarak ayrı ayrı incelenebilir. Bu durumda toplamda üç 

kuramsal alan dersi altı kredi/saat olarak işlenmektedir.  

1998 programında Alan Öğretimi dersleriyle birlikte MB 16 ders, 32 saat 

teorik, 34 saat uygulamalı olarak toplam 66 saat 49 krediyken 2006 

programındaki önemli bir düşüşle MB dersleri 30 saati teorik, 14 saati 

uygulamalı 13 dersten oluşmuş, toplam 44 saat ve 37 kredi ile programda yer 

almıştır. Azalmalar en fazla uygulama ders saatlerinde olmuştur. 

1998 programında GK yedi ders 16 saat teorik iki saat uygulama ile 

toplam 18 saat 13 krediyken 2006 programında 15 ders 34 saat teorik altı saat 

uygulama ile toplam 40 saat 37 kredi ile büyük artış sağlamıştır. Güncellenen 

programın en önemli özelliklerinden birinin GK derslerinde büyük bir artış 

olmasıdır denilebilir. GK derslerindeki bu artış hem yeni derslerin eklenmesi hem 

de önceki programda kuramsal alan dersi olarak tanımlanan bazı derslerin GK 

olarak tanımlanmasından kaynaklanmaktadır.  

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında 27 AB dersi 59 saat teorik, 

50 saat uygulama ile toplam 109 saat 84 krediyken 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programında 23 ders 52 saat teorik, 56 saat uygulamayla toplam 108 saat 

80 kredi olarak güncellenmiştir. 1998 programında uygulamalı alan bilgisi 

dersleri 32 saat teorik 50 saat uygulamayla 57 krediyken 2006 programında 

uygulamalı alan bilgisi dersleri 46 saat teorik, 56 saat uygulamalı olarak 74 

krediye yükseltilmiştir. 1998 programında uygulamalı alan bilgisi derslerinin 

artırılmasına yönelik istek ve önerilerin 2006 yılında hazırlanan programda 

dikkate alındığı söylenebilir.  

1998 programında kuramsal alan dersleri on ders 27 kredi/saatken 2006 

güncellemede üç ders altı kredi/saate düşürülmüştür. Program incelendiğinde 

1998 yılında kuramsal alan dersi olarak tanımlanan derslerden bazılarının 

kaldırıldığı bazı derslerin ise genel kültür olarak tanımlandığı görülmektedir. 

Özellikle kuramsal alan derslerin GK dersi olarak tanımlanmasının, 



programlar hazırlanırken %50 alan bilgisi ve becerileri, %30 öğretmenlik meslek 

bilgisi ve becerileri, %20 genel kültür becerilerini içerecek biçimde düzenleme 

(YÖK, 2007a:8) koşulu getirilmesinden kaynaklanmış olabileceği 

düşünülmektedir. 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında ders saatlerinin oranları 

Çizelge 21'de gösterilmiştir: 

Çizelge 21. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Ders Saatlerinin 
Oranları 

İÇERİK KATEGORİLERİ nT YüzdeT nU YüzdeU nToplam(T+U) YüzdeT+U 
Meslek Bilgisi Dersleri 30 25,86 14 18,42   44 22,92 
Alan Bilgisi Dersleri 52 44,83 56 73,68 108 56,25 
Genel Kültür Dersleri 34 29,31 6 7,90 40 20,83 
Toplam 51 Ders, 192 Saat 16 100,00 76 100,00 192 100,0 

Programda en fazla ders saati AB'ne ayrılırken MB dersi GK dersinden az 

bir farkla ikinci sırada programda işlenen diğer dersler grubundadır. 

Öğretmen adaylarının entelektüel becerilerini artırmak düşüncesiyle yeni 

programlarda genel kültür derslerinin oranlarının artırıldığı görülmektedir. 

Programın esnekliği çerçevesinde fakülteler, farklı genel kültür dersleri de 

okutabilecekler ve bu dersleri zaman içinde değiştirilebileceklerdir (YÖK, 

2007b:64). 

Çizelgede görüldüğü üzere en fazla %56 ile AB dersleri, ardından %23 ile 

MB dersleri ve %21 ile GK dersleri programda yer almaktadır.  

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında derslerin kredilerinin 

yüzdelik oranları Çizelge 22'de gösterilmiştir: 

Çizelge 22. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Kredi Oranları 
İÇERİK KATEGORİLERİ n  Yüzde 

Meslek Bilgisi Dersleri 37 24,03 
Alan Bilgisi Dersleri 80 51,95 
Genel Kültür Dersleri 37 24,03 
Toplam 154 100,0 

 

Resim-İş Öğretmenliği 2006 Lisans Programında toplamda 51 ders dört 

yıl sekiz dönemde işlenmektedir. MB 13 ders, AB 23 ders, GK 15 derstir. 

Programda en fazla ders sayısı Alan Bilgisine ayrılırken 1998 programından 

farklı olarak bu programda GK ikinci sırada ve MB az bir farkla sayısı en az olan 



ders grubundadır. 

Resim-İş Öğretmenliği 2006 Lisans Programında toplam kredi 154'tür. 

MB 37 kredi, AB 80 kredi ve GK 37 kredidir. Derslerin kredileri bakımından 

dağılımları incelendiğinde, MB dersleri toplam kredi sayısının %24'ünü, AB 

dersleri %52'sini ve GK dersleri %24'ünü oluşturduğu çizelgede görülmektedir. 

Programda en fazla ders kredisi AB'ne ayrılırken, MB ve GK dersleri aynı 

kredilere sahip derslerdir. 

Yeni programların en önemli özelliklerinden biri genel kültür derslerinin 

oranlarının artırılmasıdır. Amaç, üniversite düzeyinde yetiştirilen öğretmen 

adayına entelektüel donanımı kazandırmaktır. Yenilenen programlar, problem 

çözen ve öğrenmeyi öğreten öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemiştir (YÖK, 

2007a:8-10). 

Yukarıdaki bulguları özetleyecek olursak 1998 yılında YÖK'ün yeniden 

yapılanması kapsamında hazırlanan "Resim Öğretmenliği Lisans Programı" dört 

yıl, sekiz yarıyılda 50 ders, 193 saat ve 146 kredi ile tamamlanmaktadır. Program 

genelinde dersler sayı, kredi ve saat açısından önceki yıllara göre azaltılmıştır. 

Özsoy (2008:255), resim öğretmeni yetiştiren önceki programlar ile 1998 yılı 

programını kıyasladığında öğretmen yetiştirme amacına uygun olmayan derslerin 

çıkarılması, isim ve içeriklerin standartlaştırılması, programdaki kredilerin 

azaltılması yönündeki adımları olumlu bulduğunu belirtmiştir. 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının özelliği, öğretmenlik 

formasyonu derslerinde sayı ve kredi açısından artış yapılmasıdır. Anasanat 

atölye derslerindeki düşüşler özellikle tartışma konusu olmuştur. Oysa 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (1998:6) programda alan dersleri ile 

öğretmenlik formasyonu derslerinin ilişkili olmasının hedeflendiğini belirtmiştir. 

Kurtuluş (2002:156)'a göre 1998 programında öğretmenlik formasyonu derslerine 

ilişkin bir gelişme sağlandığı düşünülebilir. Sanatçı yetiştiren fakültelerden farklı 

olarak sanat eğitimcisi yetiştirmeye yönelik 1998 yılı programında öğretmen 

eğitimine ilişkin Meslek Bilgisi derslerinin ağırlıklı olduğu görülmüştür. 

Öğretmenlik uygulamaları artırılmıştır. Önceden sadece dördüncü sınıfta 

uygulamalara gidilirken yeni yapılanmada ilk yıldan mesleği tanımak için Okul 

Deneyimi I programa konulmuştur. Böylece öğretmen adayına mesleğe karşı ilgi 



ve tutumunu ilk yıldan deneyimleme olanağı sunulmuştur.  

Programdaki ders kur tanımları YÖK tarafından belirlenmiştir. Tek bir 

merkezin elinden çıkmış standart bir programla uygulama farklılıkları ortadan 

kaldırılmıştır. 

1998 programında atölye derslerinin kredi/saatleri azaltılmıştır. 

Programda alan bilgisi derslerinden özellikle uygulamalı alan derslerindeki 

azalmalar pek çok tartışmaya neden olmuştur (Tepecik, 2002:77; Atan, 2002:85; 

Çetin, 2002:208; Ayaydın, 2009:36). Kurtuluş (2000:282)'a göre 1998 yılında 

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen programda atölye çalışmalarına ayrılan 

sürenin kısaltılması, Desen dersinin azaltılması ve alan bilgisinin program 

içindeki ağırlığının düşürülmesi tepkilere neden olmuştur. 

Bu bağlamda 2006-2007 akademik yılından itibaren uygulanmaya 

başlanan öğretmen yetiştirme programları eğitim fakültelerinden gelen görüşler 

ile derslerin isim, kod ve saatlerinde bir takım düzeltmeler yapılması ile ilgili 

dönütler doğrultusunda bazı revizyonlar yapılmıştır (YÖK, 2007b:63). 2006 

yılında düzenlenen programın ismi "Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı" 

olarak değiştirilmiştir. Program, dört yıl sekiz yarıyılda 51 ders, 192 saat ve 154 

kredi ile tamamlanmaktadır. Programda yer alan derslerin isim, sayı kredi/saat ve 

yarıyıllarında önceki programa göre değişiklik yapılmıştır. 

1998 yılında ağırlıkları azaldığı için tepkilere neden olan Desen dersi ve 

atölye derslerinin kredi/saatleri 2006 yılı programında artırılmıştır. MB ve AB 

derslerinin sayıları ve kredi/saatleri düşürülmüştür. 1998 yapılandırma sürecinin 

en önemli getirisi olarak ifade edilen fakülte uygulama okulu işbirliği, 

uygulamalarda yer alacak ve rehberlik sağlayacak öğretmenlerin eğitimi 

yapılmaksızın başlatılmış; eğitim fakültesi bulunan bazı illerde her yarıyıl binin 

üzerinde öğrenci uygulama okullarına gönderilmiş ve bu öğrencilerin durumunu 

izleyecek olan fakülteler dahi bunu tam olarak gerçekleştirememiştir (Üstüner, 

2004). Bu durum 2006 programında öğretmenlik uygulamalarının saat ve kredi 

açısından düşürülmesine neden olmuştur. Dikici (1997:80) üniversite okul 

işbirliğinin sağlanmamasından kaynaklı sorunların olduğunu saptamıştır. Ancak 

GK derslerinde hem sayı hem de kredi/saat açısından 1998 programına kıyasla 

önemli bir artış söz konusudur. Yeni programların en önemli özelliklerinden biri 



genel kültür derslerinin oranlarının artırılmasıdır. Üniversite düzeyinde 

yetiştirilen öğretmen adayına entelektüel donanımı kazandırmak amaçlanmıştır. 

Yenilenen programlar, problem çözen ve öğrenmeyi öğreten öğretmenleri 

yetiştirmeyi hedeflemiştir (YÖK, 2007a:8-10).  

"Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Resim-İş Öğretmenliği Programı" ile 

"Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı" Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü çatısı altında toplanmıştır. Önceki yıllarda bölüm olan Resim-iş 

öğretmenliği 1998 yılı yapılanmasında müzik öğretmenliği bölümleriyle 

birleştirilerek anabilim dalına indirgenmiştir. Kırışoğlu (1997:73), programları, 

gereksinimleri, çalışma biçimleri, öğretim düzenleri ayrı bu iki farklı disiplinin 

sadece sanat alanı olarak tanımlandıkları için bir araya getirilemeyeceğini 

vurgulamıştır. Eşme (1998; akt. YÖK, 2007b:60), yeni düzenlemenin olumsuz 

yanlarını açıklarken resim ve müzik öğretmenliği dallarının tek bir bölüm altında 

toplanmasının yönetimde sıkıntılara yol açacağını ifade etmiştir. Ayrıca, 

bölümün isminin "resim" ile sınırlandırılması program için bir eksikliktir. Etike 

(1996:23), Eğitim Fakültelerindeki Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin Sanat 

Öğretmenliği mesleği kazandıran programlar uyguladığını belirtirken, bölümün 

yıllarca öyle gerektiği için yalnızca Resim-iş öğretmeni yetiştirdiğini ancak 

bugün ise aynı başlık altında resim, grafik, tekstil, seramik, heykel programları 

olmasına rağmen bu programların "Resim-İş Eğitimi" adı altında toplanmasının 

yanlış olduğunu söylemiştir. Bu anasanat dersleri ile görsel sanatlar 

öğretmenliğine yönelik yöntem derslerinin ve estetik, sanat tarihi/eleştirisi gibi 

disiplinlerle sanatın öğretimine yönelik kuramsal derslerin varlığına karşın, 

resim-iş eğitimi anabilim dalının "Resim Öğretmenliği" olarak adlandırılması 

nedeniyle dersin kapsamı sınırlandırılmıştır (Gökbulut, 1996:29; Özsoy, 1998:61; 

Özsoy, 2015:209).  

Bologna sürecinin başlamasıyla 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Programlarındaki derslerin öğrenme çıktıları, dersin öğretim elemanı tarafından 

düzenlenmiştir. 2006-2007 eğitim öğretim yılında YÖK tarafından güncellenen 

programlar ve tanımlanan ders içerikleri öğretmen yetiştiren fakültelere 

sunulmuştur. Türkiye'de Bologna sürecinin başlamasıyla birlikte programlarda 

yer alan ders içeriklerinin dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanması 

önemli bir gelişmedir.  



1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programlarında Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin İçerik, Kredi ve 

Saatlerine İlişkin Bulgular 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve Zorunlu 

Sanat Derslerinin İçerik, Kredi ve Saatleri 

Sanat eğitiminde öğrencilerin sanatsal alanda uygulama yapabileceği 

atölye derslerini destekleyen kuramsal derslere de yer verilmektedir. Sanat 

eğitiminde öğrencilerin Alan Bilgisi kapsamında kuramsal ve uygulamalı dersleri 

birlikte almaları, uygulamalı derslerde daha çok beceri kazanırken kuramsal 

derslerde zihinsel becerilerini geliştirirler. Bireyin sanatı ve sanatçıyı tanıması, 

olaylara yaklaşımı, fikir üretebilmesi, yaşadığı çevreyi algılayabilmesi, estetik 

zevklere sahip olması ve toplumda duyarlı bireylerin oluşmasında kuramsal 

bilginin etkili olduğu düşünülmektedir. Hem kuramsal ve hem de zorunlu olarak 

işlenen sanat derslerinin incelendiği bu araştırmada başlangıçta kuramsal alan 

derslerinin incelenmesi söz konusuyken Alan Öğretimi dersi olan "İnsanın 

Sanatsal Gelişimi" dersinin de incelemeye dahil edilmesi ile ele alınan kuramsal 

alan derslerine "zorunlu sanat dersi" kavramı da eklenmiştir. Bu derslerin özelliği 

hem kuramsal işlenen hem de zorunlu işlenen sanat dersleri olmasıdır. 1998 

Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerin adları, yarıyılları, kredi/saatleri aşağıda belirtilmiştir: 

Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden 

"Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri" olarak tanımlanan dersler Sanat Tarihine 

Giriş, Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı Tarihi, Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk 

Sanatı, İnsanın Sanatsal Gelişimi, Estetik, Sanat Eleştirisi dersidir. Bu dersler 

Çizelge 23'te belirtilmiştir: 

 

 

 

 



Çizelge 23. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

I Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 
II Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 

II Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 

III Çağdaş Dünya Sanatı 2 0 2 
IV Çağdaş Türk Sanatı 2 0 2 

V İnsanın Sanatsal Gelişimi 2 0 2 

V Estetik 3 0 3 
VI Sanat Eleştirisi 3 0 3 

Toplam 8 Ders 20 0 20 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinden Sanat Tarihine Giriş, Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı Tarihi, Çağdaş 

Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı, Estetik ve Sanat Eleştirisi dersleri AB; 

İnsanın Sanatsal Gelişimi dersi ise Alan Öğretimi dersi olarak tanımlamıştır. GK 

dersleri arasında kuramsal ve zorunlu sanat dersleri bulunmamaktadır. Programda 

ilk yarıyıldan altıncı yarıyıla kadar toplam sekiz ders ve 20 kredi/saat kuramsal 

ve zorunlu sanat dersleri bulunmaktadır.  

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin tüm program içindeki ders sayıları 

Çizelge 24'te gösterilmiştir: 

Çizelge 24. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Ders Sayısı 

 Ders Sayısı 

Tüm Dersler 50 
Programda Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 8 

 

Resim Öğretmenliği Lisans Programında toplam 50 ders bulunmaktadır. 

Bu dersler içinde kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin sayısı yalnızca sekizdir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin MB dersleri içindeki sayıları 

Çizelge 25'te gösterilmiştir: 

Çizelge 25. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında MB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Sayısı 

 Ders Sayısı 

Meslek Bilgisi Dersleri 16 
Meslek Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 1 

Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 50 derslik Resim-iş öğretmenliği 

lisans programında 16 MB dersi içinde bir ders olduğu görülmektedir.  



Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin AB dersleri içindeki sayıları 

Çizelge 26'da gösterilmiştir: 

Çizelge 26. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında AB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Sayısı 

 Ders Sayısı 

Alan Bilgisi Dersleri 27 
Alan Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 7 

Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri toplam 27 AB dersi içinde yedi derstir. 

YÖK (1998:85-93) tarafından belirlenen 1998 "Resim Öğretmenliği 

Lisans Programı Ders Tanımları"na göre (Ek 3) kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin içerikleri aşağıda verilmiştir: 

Sanat Tarihine Giriş (2-0) 2 

Sanat ve sanat ile i1gili temel kavramların tanımları, sanatın ortaya çıkışı, 

Prehistorik Çağda sanatın gelişimi, Mezopotamya Sanatı, Mısır Sanatı, Anadolu 

Uygarlıkları, Grek Sanatı ile Doğu Sanatlarının Ortaçağa kadar olan gelişimini 

inceler. 

Türk Sanatı Tarihi (3-0) 3 

İslamiyet öncesi Türk sanatlarından başlayarak 20. yüzyıl Türk sanatına 

kadar olan dönemdeki, geleneksel sanatlar, plastik sanatlar, tasarım örnekleri ve 

mimarlık tarihini kapsar. Sanat öğretmeni için gerekli ve öncelikli olan bilgileri 

içerir. 

Batı Sanatı Tarihi (3-0) 3 

Roma sanatından başlayarak, Ortaçağdan günümüzdeki çağdaş 

uygulamalara kadar Batı'daki sanatsal gelişmeleri kronolojik olarak inceler. 

Çağdaş Dünya Sanatı (2-0) 2 

Dersin amacı "Sanat Eğitiminde Çokkültürlülük (Multicultural) ve 

Kültürlerarası İletişim" anlayışı çerçevesinde, çeşitli ülkelerdeki sanatsal 

uygulamalardan öğrencileri haberdar etmektir. Bu maksatla Asya ülkeleri (Çin, 

Japonya, Türki Cumhuriyetleri, Hint, Endonezya, Malezya, Kore vb), Kafkas 

ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri (İran, Irak, Ürdün, İsrail vb.), Afrika ülkeleri (Mısır, 



Sudan, Fas, Mozambik, Nijerya, Etiyopya, Somali, Botswana vb.), Güney 

Amerika ülkeleri (Bolivya, Peru, Meksika, Brezilya vb.) gibi değişik bölge ve 

kıtalardaki geleneksel ve çağdaş sanatsal uygulamaların görsel (slayt, video, 

reprodüksüyon vb.) ve teorik incelemelerini ve tanıtımını içerir. 

Çağdaş Türk Sanatı (2-0) 2 

Batılı anlayışta çağdaş Türk sanatının başlangıcından günümüze 

gelişimini ve yakın dönemdeki sanatsal uygulamaları içerir. 

İnsanın Sanatsal Gelişimi (2-0) 2 

İnsanın sanatsal ve estetik gelişimi, sanatta gelişim kuramları, ilk ve 

ortaöğretim öğrencilerinin resimsel evreleri, yaratıcılık, öğrenciler için 

yaratıcılığın taşıdığı anlam, yaratıcı gelişmede kopya kuramı (ikonoklastik 

görüş), estetik gelişim evreleri, sanat tarihsel anlayış evreleri, ilk ve ortaöğretim 

öğrencilerinin özellikleri, sanatsal yönelimleri ve sanatı öğrenme biçimleri bu 

dersin konularını oluşturur. Bu derse yönelik olarak öğrenciler bir proje hazırlar. 

Estetik (3-0) 3 

Sanat nedir? Sanatın işlevleri nelerdir? Sanatta ve doğada güzellik, 

sanatın oluşum süreçleri, sanat birimi olarak estetik kuramlar: Biçimci, 

yansıtmacı, dışavurumcu, işlevsel, kurumsalcı kuramlar. 

Sanat Eleştirisi (3-0) 3 

Sanat Eleştirisinin ne olduğu, niçin sanat eleştirisi yapmayı öğrenmemiz 

gerektiğini, sanat eleştirmenlerinin ne yaptığını ve sanat eleştirisinin doğasını 

kapsar. Dersin kapsamı içerisinde, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi, eleştiri 

evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri yer alır. 

1998 programında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersler, ilk 

yarıyıldan başlayıp altıncı yarıyıla kadar devam etmektedir. Öğrenci yaşadığı 

coğrafyanın tarihsel gelişimini sanatsal bir biçimde öğrenecek ve dünya sanatını 

tanıyacaktır. Sanat-sanatçı-toplum arasındaki ilişkiyi kavrarken; sanatta ve 

doğadaki güzellik, sanat birimi olarak estetik kuramları hakkında söz sahibi 

olacaktır. Sanat eserlerini eleştirebilme becerisini öğrenerek kültürler arasındaki 



bağı sanat aracılığıyla kavramasına yardımcı olacaktır. Bir çok ulusun kültürünün 

sanata yansımalarını tanıyacak, kültürlerin geleneksel ve çağdaş sanatsal 

uygulamalarından haberdar olacaktır. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinden birinin MB dersi içinde, geri 

kalan yedisinin AB dersleri içinde yer aldığı Çizelge 27'de görülmektedir: 

Çizelge 27. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerinin Alan Dağılımı 
Yarıyıl Dersin Adı Meslek Bilgisinde Kuramsal 

ve Zorunlu Sanat Dersleri 
Alan Bilgisinde Kuramsal 
ve Zorunlu Sanat Dersleri 

  nT nU nK nT nU nK 
I Sanat Tarihine Giriş    2 0 2 
II Türk Sanatı Tarihi    3 0 3 
II Batı Sanatı Tarihi    3 0 3 
III Çağdaş Dünya Sanatı    2 0 2 
IV Çağdaş Türk Sanatı    2 0 2 
V İnsanın Sanatsal Gelişimi 2 0 2    
V Estetik    3 0 3 
VI Sanat Eleştirisi    3 0 3 

Toplam 8 Ders 20 Kredi 2  2 18 0 18 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin tüm program içindeki saatlerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 28'de gösterilmiştir:  

Çizelge 28. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Ders Saatlerinin Oranı 

T U  nToplam  YüzdeToplam 
107 86 Tüm Dersler 193 100 

20 0 Programda Yer Alan  Kuramsal ve Zorunlu Sanat 
Dersleri 

20 10,36 

 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 193 saatlik Resim Öğretmenliği 

Lisans Programı içinde 20 saatle % 10'luk orana sahip olduğu görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin MB dersleri içindeki saatlerinin 

dağılımı Çizelge 29'da gösterilmiştir:  

Çizelge 29. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında MB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Saatleri 

T U  nToplam  

32 34 Meslek Bilgisi Dersleri 66 

2 0 Meslek Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 2 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 66 saatlik Meslek Bilgisi dersi 

içindeki yeri iki saattir.  



Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin AB dersleri içindeki saatlerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 30'da gösterilmiştir:  

Çizelge 30. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında AB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Saatlerinin Oranı 

T U  nToplam  YüzdeToplam 
59 50 Alan Bilgisi Dersleri 109 100 
18 0 Alan Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 18 16,51 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 109 saatlik AB dersleri içinde 18 

saat ile yaklaşık %17'lik orana sahip olduğu görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin tüm program içindeki kredilerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 31'de gösterilmiştir: 

Çizelge 31. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerinin Kredi Oranı 

 nKredi  Yüzde Kredi 
Tüm Dersler 146 100 
Programda Yer Alan  Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 20 13,70 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 146 kredilik Resim Öğretmenliği 

Lisans Programı içinde 20 krediyle yaklaşık %14'lük orana sahip olduğu 

görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin MB dersleri içindeki kredilerinin 

dağılımı Çizelge 32'de gösterilmiştir: 

Çizelge 32. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında MB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin Kredileri 

 Kredi  

Meslek Bilgisi Dersleri 49 

Meslek Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 2 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 49 kredilik MB dersleri içindeki 

yeri iki kredidir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin AB dersleri içindeki kredilerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 33'te gösterilmiştir:  

Çizelge 33. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında AB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin Kredi Oranı 

 Kredi  Yüzde 
Alan Bilgisi Dersleri 84 100 
Alan Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 18 21,42 



Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 146 kredilik AB dersleri içinde 18 

kredi ile % 21'lik orana sahip olduğu görülmektedir. 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve Zorunlu 

Sanat Derslerinin İçerik, Kredi ve Saatleri 

Başlangıçta kuramsal alan derslerinin incelenmesinin söz konusu olduğu 

çalışmada Sanat Tarihine Giriş, Çocuğun Sanatsal Gelişimi ve Sanat Felsefesi 

kuramsal alan dersleri olarak tanımlanmıştır. Ancak programda Genel Kültür 

dersleri olarak kodlanan Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi ve 

Çağdaş Sanat derslerinin de incelenmesi gerektiği düşüncesi ile kuramsal alan 

derslerine "zorunlu sanat dersi" kavramının eklenmesi uygun görülmüştür. "2006 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer alan (*) işaretli dersler, ilgili 

yarıyılın tüm öğrencileri için zorunludur. Fakülte yönetimi bu ders yerine, farklı 

bir dersi zorunlu ders olarak programa koyabilir" (YÖK, 2007a:10) ibaresinden 

dolayı yanında işaret bulunan Sanat Felsefesi dersi incelenecek dersler arasından 

çıkarılmıştır. Sanat Felsefesi dersinin işaretli ders grubunda olması ayrı bir 

tartışma konusu olarak ele alınabilir.  

Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında yer alan derslerden  

"Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri" olarak tanımlanan dersler; Sanat Tarihine Giriş, 

Batı Sanatı Tarihi, Çocuğun Sanatsal Gelişimi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi, 

Çağdaş Sanat dersidir. Bu dersler yarıyılları, kredi/saatleri ile birlikte Çizelge 34'te 

belirtilmiştir:  

Çizelge 34. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Dersleri 
Yarıyıl Dersin Adı T U K 

II Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 
III Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 
IV Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 2 
V Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 
VI Sanat Eleştirisi 2 0 2 
VI Çağdaş Sanat 3 0 3 

Toplam 6 Ders 15 0 15 

YÖK tarafından sunulan 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programında kuramsal ve zorunlu sanat derslerinden Sanat Tarihine Giriş, 

Çocuğun Sanatsal Gelişimi dersleri AB; Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, 



Sanat Eleştirisi ve Çağdaş Sanat dersi GK olarak tanımlanmıştır. MB dersi 

içinde kuramsal ve zorunlu sanat dersleri bulunmamaktadır.  

1998 programında sekiz ders ve 20 kredi/saat olarak ilk yarıyıldan altıncı 

yarıyıla kadar kuramsal ve zorunlu sanat dersleri işlenmekteyken 2006 

programında altı ders 15 kredi/saat olarak ikinci yarıyıldan altıncı yarıyıla kadar 

kuramsal ve zorunlu sanat dersleri işlenmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin tüm program içindeki sayıları 

Çizelge 35'te gösterilmiştir: 

Çizelge 35. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Ders Sayısı 

 Ders Sayısı 
Tüm Dersler 51 
Programda Yer Alan  Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 6 

Programda yer alan 51 dersin altısı kuramsal ve zorunlu sanat dersidir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin AB dersleri içindeki sayıları 

Çizelge 36'da gösterilmiştir: 

Çizelge 36. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında AB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Sayısı 

 Ders Sayısı 
Alan Bilgisi Dersleri 23 
Alan Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 2 

Programda yer alan 23 AB dersinin ikisi kuramsal ve zorunlu sanat 

dersidir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin GK dersleri içindeki sayıları 

Çizelge 37'de gösterilmiştir:  

Çizelge 37. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında GK Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Sayısı 

 Ders Sayısı 

Genel Kültür Dersleri 15 

Genel Kültürde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri  4 

Programda 15 GK dersinin dördü kuramsal ve zorunlu sanat dersidir. 

YÖK (2007a:163-175) tarafından belirlenen 2006 "Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri"ne göre (Ek 4) kuramsal ve 



zorunlu sanat derslerinin içerikleri aşağıda verilmiştir: 

Sanat Tarihine Giriş (2-0) 2 

Anadolu'da Paleolitik Çağ'dan, Roma devrine kadar süregelen sanat 

gelişmeleri, geçmiş uygarlıkların sanat eserlerinde toplumsal ve tarihsel değerler, 

bunları temsil edebilen karakterler, farklı kültürler arasındaki sanat ilişkilerinin 

değerlendirilmesi. 

Batı Sanatı Tarihi (3-0) 3 

Bizans devri sanatından başlanarak, 19. yüzyıla kadar süregelen 

(Romanesk, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, Neoklasik, 

Romantizm, Realizm) sanat akım ve üslupları, her dönem ve sanat akımında yer 

alan belli başlı sanatçıların resim, heykel ve mimari örnekleri.  

Çocuğun Sanatsal Gelişimi (2-0) 2 

Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi, çocuk 

resimlerinin özellikleri, görsel algılama tipleri ve çocuğun karalama döneminden 

yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamakları, özgün çocuk 

resimlerinden örnekler, "çok alanlı sanat eğitiminde kopya yöntemi" içeriğine 

uygun proje çalışmaları. 

Türk Sanatı Tarihi (3-0) 3 

Hun Sanatından başlayarak, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük 

Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait sanat üslupları, 

bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri. 

Sanat Eleştirisi (2-0) 2 

Sanat eleştirisi kuramları, sanat eleştirisinin görsel sanatlar eğitimindeki 

yeri ve önemi, araştırıcı sanat eleştirisi yöntemi, eleştiri evreleri ve eleştiride 

sorgulama stratejileri, örnek sanat eserleri (reprodüksiyon) üzerinden sanat 

eleştirisi uygulamaları. 

 



Çağdaş Sanat (3-0) 3 

19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar süregelen Empresyonizm, 

Ekspresyonizm, Pont Aven, Nabiler, Modern Stil, Fovizm, Kübizm, Orfizm, 

Rayonizm, Sektion D’or, Vortisiszm, Süprematizm, Neoplastizm, Soyut Sanat, 

Dadacılık, Sürrealizm, Kavramsalcılık vb. sanat akımları, bu akımlar içinde yer 

alan belli başlı sanatçıların eserlerinin değerlendirilmesi.  

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında ikinci yarıyılda 

başlayan Sanat Tarihine Giriş dersi öğrencilerin karşılaştığı ilk kuramsal ve 

zorunlu sanat dersidir. Bu ders önceki programda da benzer içerikte 

işlenmekteydi. Batı Sanatı Tarihi dersi önceki programda Batı'daki sanatsal 

gelişimi günümüze kadar incelerken 2006 programında 19. yüzyıl ile 

sınırlandırılmıştır. 19. yüzyıldan itibaren gelişen sanat akımlarının incelendiği 

ders olarak da Çağdaş Sanat dersi programa eklenmiştir. Bu dersin programa 

eklenmesiyle Batı Sanatı Tarihi dersinin yükünün hafifletilmesi ve dersin zaman 

açısından daha verimli işlenmesi amaçlanmış olabilir.  

1998 programında yer alan Türk Sanatı Tarihi dersi 2006 programında 

aynı ad ve benzer içerikle yürütülmektedir. Sanat Eleştirisi dersi de aynı içerikle 

2006 yılı programında işlenmektedir. Çağdaş Türk sanatının gelişimini Batılı 

anlayışla ele alan Çağdaş Türk Sanatı dersinin yerini dolduracak yeni bir ders 

2006 programında yer almamıştır. 1998 yılı programında yer alan "Sanat 

Eğitiminde Çokkültürlülük ve Kültürlerarası İletişim" anlayışı çerçevesinde 

hazırlanıp öğrencileri çeşitli ülkelerdeki sanatsal uygulamalardan haberdar 

etmeyi amaçlayan Çağdaş Dünya Sanatı dersinin ya da bu dersin yerini 

dolduracak herhangi bir dersin 2006 programında yer almadığı görülmektedir.  

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin tüm program içindeki saatlerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 38'de gösterilmiştir: 

Çizelge 38. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Ders Saatlerinin Oranı 
T U  nToplam Yüzde Toplam 

116 76 Tüm Dersler 192 100 
15 0 Programda Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat 

Dersleri 
15 7,81 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 192 saatlik Resim-İş Öğretmenliği 



Lisans Programı içinde 15 saat ile %8'lik orana sahip olduğu görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin AB dersleri içindeki saatlerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 39'da gösterilmiştir:  

Çizelge 39. 2006  Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında AB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Saatlerinin Oranı 
T U  n Toplam Yüzde Toplam 
52 56 Alan Bilgisi Dersleri 108 100 
4 0 Alan Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 4 3,70 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 108 saatlik AB dersleri içinde dört 

saat ile yaklaşık %4'lük orana sahip olduğu görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin GK dersleri içindeki saatlerinin 

dağılımı Çizelge 40'ta gösterilmiştir:  

Çizelge 40. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında GK Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Ders Saatleri 
T U  nToplam 

34 6 Genel Kültür Dersleri 40 
11 0 Genel Kültürde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 11 

Programda 40 saatlik GK dersleri içinde kuramsal ve zorunlu sanat 

dersleri 11 saattir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin tüm program içindeki kredilerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 41'de gösterilmiştir:  

Çizelge 41. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerinin Kredi Oranı 

 nKredi  YüzdeKredi 

Tüm Dersler 154 100 
Programda Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri  15 9,74 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 154 kredilik Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programı içinde 15 kredi ile yaklaşık % 10'luk orana sahip olduğu 

görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin AB dersleri içindeki kredilerinin 

yüzdelik oranı Çizelge 42'de gösterilmiştir: 

 

 



Çizelge 42. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında AB Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin Kredi Oranı 

 nKredi  YüzdeKredi 

Alan Bilgisi Dersleri 80 100 
Alan Bilgisinde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 4 5 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 80 kredilik AB dersleri içinde dört 

kredi ile %5'lik orana sahip olduğu görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin GK dersleri içindeki kredilerinin 

dağılımı Çizelge 43'te gösterilmiştir: 

Çizelge 43. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında GK Derslerinde 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin Kredileri 

 nKredi 

Genel Kültür Dersleri 37 
Genel Kültürde Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri 11 

Programda 37 kredilik GK dersleri içinde kuramsal ve zorunlu sanat 

dersleri 11 kredidir. Programda en fazla kuramsal ve zorunlu sanat dersleri GK 

olarak tanımlanmıştır. 

Yukarıdaki bulguları özetleyecek olursak gelişmiş ülkelerde benimsenen 

disipline dayalı bir sanat eğitiminin öğretilmesi düşüncesinin egemen olduğu 1998 

programının başarılı olabilmesi için iki önemli koşuldan söz edilebilir. Biri 

yetiştirilecek çağdaş sanat öğretmeni eğitimcilerinin bu yaklaşımlara karşı olumlu 

tutum ve ilgiye sahip olmalarıdır. Bir diğeri ise disipline dayalı sanat eğitimiyle 

yükümlü olan öğretmenin; bir sanat dalında derinlemesine bilgi taşıması, sanat 

türlerini ve dallarını tanıması, sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi, sanat psikolojisi, 

sanat felsefesi ve üretime dayalı atölye çalışmaları gibi disiplinleri hem yöntem bilim 

hem de sanat kuramları alanında çocuğun kavrayabileceği düzeyde aktarabilecek, 

bilgi ve beceriyi kazandırabilecek öğretme yeterliğine sahip olmasıdır (Kırışoğlu, 

1997:69; Gel, 1997:136; İşbilen, 2002:142; Kurtuluş, 2002:157; Pasin, 2002:165). 

İşbilen (2002:142), yeniden yapılandırma ile sanat öğretmenliği lisans 

programlarının çağdaş ve çok kapsamlı bir sanat eğitimi anlayışı olan disiplin temelli 

sanat eğitimi doğrultusunda düzenlendiğini ifade etmiştir. Disiplin odaklı sanat 

eğitimi dört sanat alanını (sanat tarihi, estetik, eleştiri ve uygulama) tek bir 

programda birleştirmeyi önerir (Kırışoğlu, 2009:31). YÖK/Dünya Bankası Hizmet 

Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi çerçevesinde hazırlanan İlköğretim Sanat Öğretimi 

ve Ortaöğretim Sanat Öğretimi kitaplarındaki "Dört Alanlı Sanat Eğitimi" anlayışı 



1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programına yansımıştır. 1998 Resim Öğretmenliği 

Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat dersleri dört yıllık resim öğretmenliği 

lisans programında ilk yarıyıldan başlanarak üç yıl boyunca işlenmiştir. Disipline 

dayalı sanat eğitimi anlayışı ile kuramsal alan derslerine programda ağırlık 

verilmiştir. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki kuramsal dersler 

uygulamalı sanat derslerine katkı sunacak biçimde yarıyıllara dağıtılmıştır. 1998 

Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 

toplam 8 ders 20 kredi/saat olarak işlenmiştir. Bu dersler, program genelinde yer alan 

146 kredi içinde 20 kredi ile %14'lük orana sahiptir. 

2006 düzenlemesiyle hazırlanan yeni programda kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin yarıyıllarında değişiklikler yapıldığı görülmektedir. Kuramsal ve zorunlu 

sanat dersleri dört yıllık Resim Öğretmenliği Lisans Programında ikinci yarıyıldan 

başlanarak üç yıl boyunca işlenmektedir. Düzenleme ile birlikte kuramsal alan 

derslerinin kredi/saat bakımından sayısı azaltılmıştır. 2006 programında altı ders, 15 

kredi/saat olarak ikinci yarıyıldan altıncı yarıyıla kadar kuramsal ve zorunlu sanat 

dersleri işlenmektedir. Toplam 154 kredilik programda derslerin %10'luk kısmı 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılmıştır. 1998 programında kuramsal alan 

dersi olarak tanımlanan Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi ve 

Çağdaş Sanat dersleri 2006 programında GK dersi olarak tanımlanmıştır. 1998 

programında yer alan Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı, İnsanın Sanatsal 

Gelişimi, Estetik dersleri 2006 programında yer almamıştır. Çeşitli ülkelerdeki 

sanatsal uygulamalardan öğrencileri haberdar etmeyi amaçlayan Çağdaş Dünya 

Sanatı dersinin 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programından kaldırılması sanat 

eğitimi öğrencilerinin görüş ve anlayışlarının şekillenmesinde önemli bir eksikliktir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin program içindeki yeri/oranı ve 

gerekliği ile ilgili görüşleri alınan öğretim elemanlarına ilişkin bulgular  

araştırmanın ilerleyen bölümlerinde  paylaşılmaktadır.  

Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programları ve Programlarında Yer Alan Kuramsal ve 

Zorunlu Sanat Dersleri Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Öğretim elemanlarının 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programlarına ilişkin görüşlerine yönelik, çalışma grubunu 



oluşturan öğretim elemanlarının ankette yer alan maddelere verdikleri yanıt 

dağılımları belirlenmiş ve araştırmanın üçüncü sorusuna ilişkin görüşler 

sunulmuştur. 

Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programları ve bu programlarda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin genel program içindeki yeri/oranı hakkındaki görüşlerini belirlemek 

üzere ankette 9., 10., 13., 14., 16., 22., 25., 26., 27., 28., 29. ve 30. maddelere yer 

verilmiştir. Bu maddelere ait katılımcı görüşleri Çizelge 44'te verilmiştir: 

Çizelge 44. Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 
Öğretmenliği Lisans Programları ve Programlarında Yer Alan Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerinin Program İçindeki Yer /Oranı ile İlgili Görüşleri 
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Programa ilişkin maddeler n Yüzde n Yüzde n Yüzde n Yüzde 

25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede 
Meslek Bilgisi derslerinin 37 kredi olması öğretmen 
adayları için yararlı olmuştur. 

20 13,6 75 51,0 39 26,5 13 8,8 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede 
Genel Kültür derslerinin 37 kredi olması öğretmen 
adayları için yararlı olmuştur. 

23 15,6 78 53,1 35 23,8 11 7,5 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede 
Alan Bilgisi derslerinin 80 kredi olarak düzenlenmiş 
olması sanat eğitimi açısından uygundur. 

23 15,6 68 46,3 49 33,3 7 4,8 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ilişkin maddeler n Yüzde n Yüzde n Yüzde n Yüzde 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati 
yeterlidir.  

45 30,6 66 44,9 30 20,4 6 4,1 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / 
saati yeterlidir. 

52 35,4 56 38,1 36 24,5 3 2,0 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan Sanat 
Tarihine Giriş dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte II. yarıyılda yer alması uygundur. 

36 24,5 52 35,4 53 36,1 6 4,1 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Türk 
Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte V. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

50 34,0 46 31,3 41 27,9 10 6,8 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Batı 
Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte III. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

34 23,1 50 34,0 58 39,5 5 3,4 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan kredisinin 
2006'da iki kredi olarak düzenlenmiş olması uygundur. 

61 41,5 61 41,5 20 13,6 5 3,4 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri toplam 20 kredi iken, 2006 yılı Lisans 
Programında yapılan düzenlemeyle 15 kredi olarak 
düzenlenmiş olması sanat eğitimi açısından uygundur. 

81 55,1 50 34,0 10 6,8 6 4,1 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik kuramsal 
ve zorunlu sanat dersleri 193 saatlik genel program 
içinde yeterli oranı oluşturmaktadır. 

52 35,4 71 48,3 17 11,6 7 4,8 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik kuramsal 
ve zorunlu sanat dersleri 192 saatlik genel program 
içinde yeterli oranı oluşturmaktadır.   

60 40,8 59 40,1 20 13,6 8 5,4 

 



Katılımcılar, programda MB, GK ve AB derslerinin oranlarının öğretmen 

adayı için yararlı olduğuna ilişkin görüşlerinde "Kısmen Katılıyorum" yanıtına 

yönelmişlerdir. Bunun dışındaki katılımcılar çoğunlukla bu maddelere 

"Katılıyorum" yanıtını vermişlerdir. 

Çizelge 44'te görüldüğü üzere 13., 14., 16. maddelere verilen yanıtlar 

incelendiğinde katılımcıların Sanat Tarihine Giriş, Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı 

Tarihi derslerinin yarıyıllarının değişmesi konusunda belirgin bir görüş birliğinde 

olmadıkları görülmüştür. 

1998 yılı lisans programında kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 20 

krediden, 2006 programında 15 krediye düşürülmüş olmasının sanat eğitimi 

açısından uygun olmadığını düşünen katılımcıların oranı %55’tir. Katılımcılar 15 

saatlik kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin oranını yeterli bulmamışlardır. 

Öğretim elemanlarının 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programları ve bu programlarda yer alan kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerinin gerekliği ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla 

ankette yer alan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 18., 19., 20. ve 21. maddelere verilen 

yanıtların dağılımı Çizelge 45'te verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 45. Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 
Öğretmenliği Lisans Programları ve Programlarında Yer Alan Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerinin Gerekliğine İlişkin Görüşleri 
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Programa ilişkin maddeler n Yüzde n Yüzde n Yüzde n Yüzde 
2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen 
yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

36 24,5 70 47,6 30 20,4 11 7,5 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme Resim-İş 
Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygun 
olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

48 32,7 69 46,9 21 14,3 9 6,1 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni bir 
yapılandırmaya gidilmelidir. 

8 5,4 45 30,6 89 60,5 5 3,4 

Kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ilişkin maddeler n Yüzde n Yüzde n Yüzde n Yüzde 
1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen 
yetiştirme hedefine uygundur. 

14 9,5 87 59,2 39 26,5 7 4,8 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma, lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerine ilişkin gereksinim duyulan değişikliği sağlamıştır. 

34 23,1 80 54,4 24 16,3 9 6,1 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik yapılan 
düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. 

26 17,7 55 37,4 59 40,1 7 4,8 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen 
yetiştirme hedefine uygundur. 

30 20,4 84 57,1 29 19,7 4 2,7 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri ile ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. 

8 5,4 24 16,3 109 74,1 6 4,1 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş Dünya 
Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış 
olması doğru bir uygulamadır 

97 66,0 29 19,7 16 10,9 5 3,4 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk Sanatı 
dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış olması 
doğru bir uygulamadır. 

108 73,5 25 17,0 13 8,8 1 ,7 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal Gelişimi  
dersinin 2006 yılı Lisans Programında Çocuğun Sanatsal 
Gelişimi olarak adlandırıldığını düşünüyorum. 

22 15,0 45 30,6 73 49,7 7 4,8 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik dersinin 
2006 programından kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

115 78,2 18 12,2 12 8,2 2 1,4 

Çizelge 45 incelendiğinde katılımcıların %61'inin tüm dersler için, 

%74'ünün ise kuramsal ve zorunlu sanat dersleri için 2006 programında 

düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcılar, 1998 

programında yer alan Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı ve Estetik 

derslerinin 2006 programından kaldırılmasının doğru bir uygulama olmadığını 

belirtmişlerdir. 

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitim Geliştirme Projesi çerçevesinde 

gerçekleştirilen çalışmalarda, Kırışoğlu ve Stockroky (Ortaöğretim Sanat 

Öğretimi, YÖK/DB-MEGP Ankara, 1997)'nin "Disipline Dayalı Sanat Eğitimi" 

modeli ile ilgili olarak tavsiye edilen yöntem Sanat Tarihi, Estetik, Eleştiri, 

Uygulama olmasına rağmen sanat eğitimcisi yetiştiren programlardan Estetik 

dersinin kaldırılmasının yanlış bir karar olduğu katılımcıların görüşüne 



yansımıştır. 

Katılımcıların yaklaşık %50'si İnsanın Sanatsal Gelişimi dersinin 2006 

programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak adlandırıldığını 

düşünmektedirler. Katılımcıların görüşleri 1., 2., 3., 4., 5., ve 6. maddelerde ise 

belirginleşmemiştir. 

Öğretim elemanlarının 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin alan tanımlaması ile ilgili görüşleri 15., 17., 23. ve 24. numaralı 

maddeler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu maddelere verilen yanıtlar Çizelge 

46'da sunulmuştur: 

Çizelge 46. Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 
Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat 
Derslerinin Alan Tanımlamasına İlişkin Görüşleri 
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15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Türk 
Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür olarak sınıflandırılması 
uygundur. 

58 39,5 45 30,6 39 26,5 5 3,4 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Batı 
Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür dersi olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur. 

59 40,1 40 27,2 44 29,9 4 2,7 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında Genel Kültür 
olarak sınıflandırılmış olması uygundur.   

68 46,3 44 29,9 30 20,4 5 3,4 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle 
Çağdaş Sanat dersinin Genel Kültür dersi olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur. 

66 44,9 38 25,9 36 24,5 7 4,8 

Çizelge 46'ya göre katılımcılar, Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı Tarihi, 

Sanat Eleştirisi ve Çağdaş Sanat derslerinin GK dersi olarak sınıflandırılmasını 

uygun bulmamışlardır. 

Öğretim elemanlarının 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programlarında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı konusundaki görüşleri 11. 

ve 12. maddeler ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu maddelere verilen yanıtlar 

Çizelge 47'de sunulmuştur: 

 



Çizelge 47. Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 
Öğretmenliği Lisans Programlarında Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat 
Derslerinin Uygulamalı Sanat Atölye Derslerine Katkısına İlişkin Görüşleri 
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Madde n Yüzde n Yüzde n Yüzde n Yüzde 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 
uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı 
olduğunu düşünüyorum. 

11 7,5 28 19,0 106 72,1 2 1,4 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 
uygulamalı sanat atölye derslerinden önce 
alınması gerektiğini düşünüyorum. 

34 23,1 51 34,7 56 38,1 6 4,1 

Katılımcıların yaklaşık olarak %70'i kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 

uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı olduğunu düşünmektedirler.  

Resim-iş eğitimi bölümünden mezun olan nitelikli adayların genel kültür 

ve pedagoji alanlarında gerekli yeterliğe sahip olmaları beklenmekte, aynı 

zamanda özel alan eğitimi ve kuramsal sanat eğitimi bilgisiyle de donanmış 

olmaları ve atölye dersleri kapsamında tasarım ve plastik sanat çalışmalarında 

yeterli uygulamayı yapmış olmaları gerekmektedir. Balamir (1996:16), sanat 

eğitimcisi adayının uygulama çalışmasıyla birlikte estetik, sanat tarihi, psikoloji 

ve sosyoloji bilgileriyle donatılarak uygulamanın teorik yanlarını da alması 

gerektiğini belirtmiştir. Balcı (1996:19) ise, uygulama ağırlıklı sanat eğitimi ile 

birlikte "Estetik", "Sanat Eleştirisi", "Sanat Tarihi" disiplinlerine ait kuramsal 

bilgilerin uygulamayla ilişkilendirilerek verilmesi öğrenci için hem uygulayarak 

üreteceği hem de bu süreç içinde bilgi sahibi olacağı ortamı sağlayacağını 

vurgulamıştır. 

Katılımcı Görüşlerinin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı ve 

Ki-Kare Testi Sonuçları 

Katılımcıların 1998 programında ders verme durumlarına göre 

verdikleri yanıt dağılımları incelenmiş ve verilen yanıtların ders verme durumuna 

bağlı olup olmadığı ki-kare ile test edilmiştir. Buna göre elde edilen bulgular 

Çizelge 48'de sunulmuştur:  

 

 



Çizelge 48. Katılımcıların 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Ders 
Verme Durumlarına Göre Verdikleri Yanıt Dağılımları ve Ki-Kare Testi 
Sonuçları 

 Ders Vermiş (85 
kişi) 

Ders Vermemiş 
(62 kişi) 
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1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen 
yetiştirme hedefine uygundur. 

11 46 26 3 41 13 4,519 ,104 

2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim 
kalitesini artırmıştır. 

26 34 20 10 36 10 6,468 ,039 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma, lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu 
sanat derslerine ilişkin gereksinim duyulan değişikliği 
sağlamıştır. 

25 43 14 9 37 10 3,885 ,143 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik yapılan 
düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. 

19 31 30 7 24 29 3,664 ,160 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 

21 43 19 9 41 10 4,046 ,132 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme 
hedefine uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

35 30 15 13 39 6 11,910 ,003 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri ile ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. 

5 13 62 3 11 47 ,174 ,917 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni bir 
yapılandırmaya gidilmelidir. 

5 20 57 3 25 32 4,784 ,091 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati 
yeterlidir.  

23 41 19 22 25 11 1,654 ,437 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / 
saati yeterlidir. 

32 34 18 20 22 18 1,379 ,502 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 
sanat atölye derslerine katkısı olduğunu düşünüyorum. 

4 16 64 7 12 42 2,367 ,306 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 
sanat atölye derslerinden önce alınması gerektiğini 
düşünüyorum. 

19 24 38 15 27 18 4,768 ,092 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan Sanat 
Tarihine Giriş dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte II. yarıyılda yer alması uygundur.  

17 32 33 19 20 20 2,381 ,304 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Türk 
Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte V. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

30 26 23 20 20 18 ,178 ,915 

15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle 
Türk Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür olarak 
sınıflandırılması uygundur. 

33 26 23 25 19 16 ,041 ,980 

   

 

 

 

 

 

 

 



  Çizelge 48'in devamı 
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16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan 
Batı Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte III. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

21 24 38 13 26 20 3,595 ,166 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Batı Sanatı Tarihi dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

37 20 25 22 20 19 1,582 ,453 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş 
Dünya Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans 
Programında kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

60 14 10 37 15 6 1,787 ,409 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk 
Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında 
kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

65 14 6 43 11 7 1,000 ,606 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın 
Sanatsal Gelişimi  dersinin 2006 yılı Lisans 
Programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 
adlandırıldığını düşünüyorum. 

15 20 46 7 25 27 5,078 ,079 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik 
dersinin 2006 programından kaldırılmış olması 
doğru bir uygulamadır. 

70 9 6 45 9 6 1,159 ,560 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan 
kredisinin 2006'da iki kredi olarak düzenlenmiş 
olması uygundur. 

34 36 14 27 25 6 1,269 ,530 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında 
Genel Kültür olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur.  

37 27 19 21 17 11 ,905 ,636 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Çağdaş Sanat dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

42 20 21 24 18 15 1,228 ,541 

25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Meslek Bilgisi derslerinin 37 kredi 
olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

11 47 21 9 28 18 ,977 ,614 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Genel Kültür derslerinin 37 kredi 
olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

14 48 18 9 30 17 1,067 ,586 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Alan Bilgisi derslerinin 80 kredi 
olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi açısından 
uygundur. 

14 38 30 9 30 19 ,395 ,821 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri toplam 20 kredi iken, 
2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle 15 kredi olarak düzenlenmiş olması 
sanat eğitimi açısından uygundur. 

48 28 7 33 22 3 ,687 ,709 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 193 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

30 41 11 22 30 6 ,300 ,861 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 192 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

34 33 14 26 26 6 1,328 ,515 

Katılımcıların verdikleri yanıtların 1998 programı ile ders verme 

durumuna bağlı olup olmadığı ki-kare testi ile incelenmiş ve yalnızca 2. ile 6. 

maddeler için verilen yanıtların 1998 programı ile ders verme durumuna bağlı 



olduğu görülmüştür (p < .05). Diğer maddelere verilen yanıtlar ise 1998 programı 

ile ders verme durumuna bağlı değildir (p > .05). 

1998 programını yürütmeyen katılımcılar bu maddeleri yanıtlamada net 

bir görüş belirtememişlerdir. 

Sanatçı mı sanat eğitimcisi mi yetiştirilmesi tartışmalarının sıkça yapıldığı 

resim öğretmeni yetiştiren programlar 1998 yapılanmasıyla öğretmen 

yetiştirmeye odaklanmıştır (Özsoy, 2008:257). 1998 yılında ders veren öğretim 

elemanları "1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak 

eğitim kalitesini artırmıştır." görüşüne kısmen katılıyorken 2006 yılında yapılan 

düzenleme ile ilgili "2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme Resim-İş 

Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim 

kalitesini artırmıştır." maddeye katılmadıklarını belirtmişlerdir. Böylece 2006 

düzenlemesinin katılımcıların beklentilerini karşılayamadığı söylenebilir. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre verdikleri yanıtların dağılımı ve bu 

yanıtların cinsiyete bağlı olup olmadığını belirlemek için yapılan ki-kare testi 

sonuçları Çizelge 49'da verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Çizelge 49. Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Verdikleri Yanıt Dağılımları ve 
Ki-Kare Testi Sonuçları 
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1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans 
Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
bölümün öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 

4 39 14 10 47 23 1,691 ,429 

2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim 
kalitesini artırmıştır. 

11 34 10 23 36 19 3,204 ,202 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen 
yeniden yapılandırma, lisans eğitiminde kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ilişkin gereksinim duyulan 
değişikliği sağlamıştır. 

11 33 12 22 45 12 1,642 ,440 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans 
Programında kuramsal ve zorunlu sanat derslerine 
yönelik yapılan düzenlemenin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

9 22 25 16 31 34 ,309 ,857 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 

11 38 10 19 43 19 1,823 ,402 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen 
yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim kalitesini 
artırmıştır. 

16 32 9 31 35 12 2,135 ,344 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri ile ilgili yeni bir düzenleme 
gereklidir. 

4 11 43 4 13 63 ,444 ,801 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni 
bir yapılandırmaya gidilmelidir. 

4 16 39 4 29 47 1,358 ,507 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal 
ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati 
yeterlidir.  

16 31 11 27 35 18 1,271 ,530 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede kuramsal ve zorunlu sanat derslerine 
ayrılan ders kredi / saati yeterlidir. 

19 26 15 32 29 20 1,088 ,580 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 
sanat atölye derslerine katkısı olduğunu 
düşünüyorum. 

4 8 49 7 20 54 3,455 ,178 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 
sanat atölye derslerinden önce alınması gerektiğini 
düşünüyorum. 

17 20 21 17 30 33 1,190 ,552 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan 
Sanat Tarihine Giriş dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte II. yarıyılda yer alması 
uygundur.  

15 20 25 21 31 26 1,062 ,588 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan 
Türk Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte V. yarıyıla aktarılmış olması 
uygundur. 

25 17 18 24 29 21 1,940 ,379 



 

Çizelge 49'un devamı 

Ki-kare sonuçlarına göre maddelerin cinsiyet değişkenine bağlı olmadığı 

görülmüştür (p >.05). 
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15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Türk Sanatı Tarihi dersinin Genel 
Kültür olarak sınıflandırılması uygundur. 

27 18 16 31 27 20 ,448 ,799 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan 
Batı Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte III. yarıyıla aktarılmış olması 
uygundur. 

14 21 25 20 28 31 ,107 ,948 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Batı Sanatı Tarihi dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

26 18 17 33 20 26 ,514 ,773 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş 
Dünya Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans 
Programında kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

43 12 4 52 17 11 ,396 1,851 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk 
Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında 
kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

51 7 3 54 18 10 
5,73

5 
,057 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal 
Gelişimi  dersinin 2006 yılı Lisans Programında 
Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak adlandırıldığını 
düşünüyorum. 

7 21 31 15 24 39 
1,41

6 
,493 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik 
dersinin 2006 programından kaldırılmış olması 
doğru bir uygulamadır. 

52 6 3 61 11 9 
2,41

8 
,298 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan 
kredisinin 2006'da iki kredi olarak düzenlenmiş 
olması uygundur. 

28 26 6 31 34 14 
1,85

7 
,395 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında 
Genel Kültür olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur.  

32 20 8 35 24 20 
3,10

2 
,212 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Çağdaş Sanat dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

28 18 12 38 20 21 ,877 ,645 

25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Meslek Bilgisi derslerinin 37 kredi 
olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

11 30 18 9 44 19 
1,60

1 
,449 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Genel Kültür derslerinin 37 kredi 
olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

11 33 15 12 45 17 ,327 ,849 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Alan Bilgisi derslerinin 80 kredi 
olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi açısından 
uygundur. 

10 27 23 12 39 26 ,445 ,801 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri toplam 20 kredi iken, 2006 
yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle 15 
kredi olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi 
açısından uygundur. 

36 19 5 43 30 5 ,755 ,686 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 193 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı oluşturmaktadır. 

21 34 5 29 37 11 
1,57

1 
,456 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 192 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı oluşturmaktadır. 

27 26 6 31 32 14 
1,74

5 
,418 



Katılımcıların yaşlarına göre verdikleri yanıt dağılımları incelenmiş ve 

verilen yanıtların yaşa bağlı olup olmadığı ki-kare ile test edilmiştir. Buna göre 

elde edilen bulgular Çizelge 50'de sunulmuştur: 

Çizelge 50. Katılımcıların Yaşlarına Göre Verdikleri Yanıt Dağılımları ve Ki-
Kare Testi Sonuçları 

 40 yaş ve altı 41 – 50 yaş 51 yaş ve üzeri   
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1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans 
Programındaki kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri bölümün öğretmen 
yetiştirme hedefine uygundur. 

2 22 5 2 32 17 10 24 13 10,821 ,029 

2. 1998 Lisans Programında 
gerçekleştirilen yeniden yapılandırma 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygun 
olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

3 21 5 11 24 15 17 18 9 11,002 ,027 

3. 1998 yılı Lisans Programında 
gerçekleştirilen yeniden yapılandırma, 
lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu 
sanat derslerine ilişkin gereksinim 
duyulan değişikliği sağlamıştır. 

3 19 7 11 30 9 16 22 8 6,179 ,186 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği 
Lisans Programında kuramsal ve zorunlu 
sanat derslerine yönelik yapılan 
düzenlemenin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

4 10 18 8 22 20 11 17 17 4,192 ,381 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 

6 17 9 6 39 8 17 20 8 13,453 ,009 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenleme Resim-İş Eğitimi Anabilim 
Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 
uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

7 16 7 15 29 6 21 18 6 6,653 ,155 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri ile 
ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. 

3 4 25 3 8 41 2 12 30 3,826 ,430 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm 
dersler için yeni bir yapılandırmaya 
gidilmelidir. 

3 9 20 3 23 27 2 13 29 3,626 ,459 

9. 1998 yılı Lisans Programında 
okutulan kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerine ayrılan ders kredi / saati 
yeterlidir.  

13 17 1 13 24 14 14 20 12 8,405 ,078 

10. 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemede kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ayrılan ders 
kredi / saati yeterlidir. 

12 14 6 19 21 14 18 14 13 1,788 ,775 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerine katkısı olduğunu 
düşünüyorum. 

2 4 26 2 15 36 6 7 33 6,649 ,156 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerinden önce alınması gerektiğini 
düşünüyorum. 

5 16 8 17 19 16 9 12 24 11,280 ,024 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. 
yarıyılda yer alan Sanat Tarihine Giriş 
dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte II. yarıyılda yer alması 
uygundur.  

12 9 10 11 18 24 10 20 14 5,673 ,225 



    Çizelge 50'nin devamı 
 40 yaş ve altı 41 – 50 yaş 51 yaş ve üzeri   
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p 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer 
alan Türk Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte V. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

11 11 9 21 16 14 13 15 14 1,107 ,893 

15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Türk Sanatı Tarihi dersinin Genel 
Kültür olarak sınıflandırılması uygundur. 

12 11 8 25 16 13 21 14 9 ,829 ,935 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer 
alan Batı Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte III. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

10 11 10 8 18 27 13 16 16 5,275 ,260 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Batı Sanatı Tarihi dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

12 6 13 23 16 14 23 12 10 4,199 ,380 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan 
Çağdaş Dünya Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans 
Programında kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

25 5 2 34 10 7 29 11 5 2,306 ,680 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk 
Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında 
kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

26 4 2 39 9 6 31 11 4 2,503 ,644 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın 
Sanatsal Gelişimi  dersinin 2006 yılı Lisans 
Programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 
adlandırıldığını düşünüyorum. 

4 15 12 4 16 33 14 10 19 15,333 ,004 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik 
dersinin 2006 programından kaldırılmış olması 
doğru bir uygulamadır. 

27 4 1 39 9 5 37 4 5 3,097 ,542 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan 
kredisinin 2006'da iki kredi olarak düzenlenmiş 
olması uygundur. 

15 13 3 26 22 5 13 21 11 7,379 ,117 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında 
Genel Kültür olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur.  

17 9 5 28 17 8 20 14 11 1,837 ,766 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Çağdaş Sanat dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

16 9 6 25 17 10 23 7 14 4,740 ,315 

25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Meslek Bilgisi derslerinin 37 kredi 
olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

3 15 10 10 31 12 6 23 11 2,024 ,731 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Genel Kültür derslerinin 37 kredi 
olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

4 16 10 9 34 9 9 25 7 3,981 ,409 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Alan Bilgisi derslerinin 80 kredi 
olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi 
açısından uygundur. 

5 15 11 7 32 15 7 15 20 5,512 ,239 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri toplam 20 kredi iken, 
2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle 15 kredi olarak düzenlenmiş 
olması sanat eğitimi açısından uygundur. 

20 9 2 32 18 3 21 18 5 2,941 ,568 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 193 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

13 17 1 19 31 3 11 22 10 10,691 ,030 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 192 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

15 13 3 20 25 7 16 19 8 1,870 ,760 



Katılımcıların verdikleri yanıtların yaşlarına bağlı olup olmadığı 

incelendiğinde 1., 2., 5., 12., 20. ve 29. maddelere verilen yanıtların yaşa bağlı 

olduğu görülmüştür (p < .05). Diğer maddelere verilen yanıtların katılımcıların 

yaşına bağlı olmadığı (p > .05) saptanmıştır. 

1. madde "1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki kuramsal 

ve zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen yetiştirme hedefine uygundur." 40 

yaş altındaki katılımcıların bu maddede çoğunlukla "Kısmen Katılıyorum" 

yanıtına yönelmesi 1998 programını yürütmemiş olma ihtimalini 

düşündürmektedir. 

5. madde "2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat 

dersleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 

uygundur." 50 yaş altındakilere kıyasla 51 yaş ve üzerindeki katılımcılar 2006 

programının öğretmen yetiştirme hedefine uygun olmadığını düşünmektedir. 

12. madde "Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat 

atölye derslerinden önce alınması gerektiğini düşünüyorum." 51 yaş ve üzeri 

katılımcılar bu maddede çoğunlukla "Katılıyorum" yanıtına yönelmişlerdir. 

20. madde "1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal Gelişimi 

dersinin 2006 yılı Lisans Programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 

adlandırıldığını düşünüyorum." 41 yaş ve üzerindeki katılımcılar çoğunlukla 

"Katılıyorum" yanıtını verirken 40 yaş altı katılımcılar kararsız kalmıştır. 

29. madde "1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik kuramsal ve 

zorunlu sanat dersleri 193 saatlik genel program içinde yeterli oranı 

oluşturmaktadır." Bu maddeye verilen "Katılıyorum" yanıtları incelendiğinde 51 

yaş ve üzeri katılımcıların diğer katılımcılara göre daha fazla olduğu 

görülmüştür. 

Katılımcıların mezun olduğu fakülteye göre (eğitim fakültesi / güzel 

sanatlar fakültesi) verdikleri yanıtlar incelenmiş ve yanıtların mezun olunan 

fakülteye bağlı olup olmadığı ki-kare ile test edilmiştir. Buna göre elde edilen 

bulgular Çizelge 51'de sunulmuştur:  

 



Çizelge 51. Katılımcıların Mezun Oldukları Fakültelere Göre Verdikleri Yanıt 
Dağılımları ve Ki-Kare Testi Sonuçları 

 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi 
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χ2 p 
1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 5 30 17 6 14 7 2,405 ,305 

2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygun 
olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

13 22 15 5 15 6 1,286 ,526 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma, 
lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ilişkin 
gereksinim duyulan değişikliği sağlamıştır. 

12 26 14 5 17 4 1,862 ,394 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine yönelik yapılan düzenlemenin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

7 24 20 8 13 8 2,629 ,269 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 
uygundur. 

11 35 8 10 12 6 3,719 ,156 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim 
kalitesini artırmıştır. 

14 28 7 11 12 4 ,658 ,719 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri ile 
ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. 

0 10 42 6 4 18 - - 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni bir 
yapılandırmaya gidilmelidir. 3 20 31 4 10 14 - - 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir.  

10 27 15 13 11 5 6,088 ,048 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir. 17 20 17 12 11 6 1,326 ,515 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerine katkısı olduğunu düşünüyorum. 2 12 38 4 3 23 - - 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerinden önce alınması gerektiğini düşünüyorum. 

13 21 18 4 9 14 2,393 ,302 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan Sanat Tarihine Giriş 
dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle birlikte II. yarıyılda yer alması 
uygundur.  

17 16 19 7 11 11 ,756 ,685 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Türk Sanatı Tarihi 
dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle birlikte V. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

17 15 18 12 7 9 ,615 ,735 

15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Türk Sanatı 
Tarihi dersinin Genel Kültür olarak sınıflandırılması uygundur. 

27 15 10 14 11 5 ,540 ,763 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Batı Sanatı Tarihi 
dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle birlikte III. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

14 18 20 8 9 13 ,236 ,889 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Batı Sanatı 
Tarihi dersinin Genel Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

28 12 13 12 9 9 1,281 ,527 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş Dünya Sanatı 
dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

33 10 9 22 4 3 1,349 ,509 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk Sanatı dersinin 2006 
yılı Lisans Programında kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

40 8 6 22 6 2 ,713 ,700 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal Gelişimi  dersinin 
2006 yılı Lisans Programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 
adlandırıldığını düşünüyorum. 

7 14 31 9 11 9 6,721 ,035 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik dersinin 2006 
programından kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

43 6 4 23 3 4 - - 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan kredisinin 2006'da iki 
kredi olarak düzenlenmiş olması uygundur. 

29 17 7 11 13 6 2,531 ,282 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında Genel Kültür olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur.  

30 15 7 10 14 6 4,535 ,104 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Çağdaş Sanat 
dersinin Genel Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması uygundur. 

28 13 11 13 10 6 ,891 ,641 



Çizelge 51'in devamı 
 Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 
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χ2 p 
25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Meslek 
Bilgisi derslerinin 37 kredi olması öğretmen adayları için yararlı 
olmuştur. 

6 31 14 4 14 7 ,295 ,863 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Genel Kültür 
derslerinin 37 kredi olması öğretmen adayları için yararlı olmuştur. 

9 33 10 6 14 5 ,547 ,761 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Alan Bilgisi 
derslerinin 80 kredi olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi 
açısından uygundur. 

10 25 18 4 13 10 ,220 ,896 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri toplam 20 kredi iken, 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle 15 kredi olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi 
açısından uygundur. 

32 16 4 16 11 2 - - 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri 193 saatlik genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

23 23 6 10 14 5 ,947 ,623 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri 192 saatlik genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

23 22 7 12 12 5 ,218 ,897 

*5 katılımcı eğitim ve güzel sanatlar fakülteleri dışındaki 
fakültelerden mezun olduğunu ifade ettiği için ve 58/ katılımcı mezun 
olduğu fakülteyi belirtmediği için analize dahil edilmemiştir. 

 

Yapılan ki-kare testi sonucuna göre yalnızca 9. ve 20. maddelere verilen 

yanıtların mezun olunan fakülteye bağlı olduğu görülmüştür (p < .05). 

9. madde "1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve zorunlu 

sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir." Eğitim fakülteleri mezunları 

bu maddede kararsız kalırken güzel sanatlar fakültesi mezunları kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi/saatlerinin yeterli olmadığını ifade 

etmişlerdir. 

20. madde "1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal Gelişimi 

dersinin 2006 yılı Lisans Programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 

adlandırıldığını düşünüyorum." Eğitim fakültesinden mezun katılımcıların 

İnsanın Sanatsal Gelişimi dersinin Çocuğun Sanatsal Gelişimi dersi olarak 

adlandırıldığını düşünürken güzel sanatlar fakültesinden mezun katılımcılar bu 

maddede net bir görüş birliği sağlayamamıştır. 

Katılımcıların kıdemlerine göre verdikleri yanıt dağılımları incelenmiş 

elde edilen bulgular Çizelge 52'de sunulmuştur: 

 



Çizelge 52. Katılımcıların Kıdemlerine Göre Verdikleri Yanıt Dağılımları ve Ki-
Kare Testi Sonuçları 
 0 – 10 yıl (27 kişi) 11 – 20 yıl (41 kişi) 21 yıl ve üzeri (60 

kişi) 
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χ2 p 
1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans 
Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri bölümün öğretmen yetiştirme hedefine 
uygundur. 

2 17 5 4 22 12 6 34 19 - - 

2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen 
yeniden yapılandırma Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 
uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

4 15 5 7 20 9 16 29 13 1,778 ,777 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen 
yeniden yapılandırma, lisans eğitiminde 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ilişkin 
gereksinim duyulan değişikliği sağlamıştır. 

3 15 6 7 23 7 14 36 8 - - 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans 
Programında kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerine yönelik yapılan düzenlemenin gerekli 
olduğunu düşünüyorum. 

5 8 14 5 17 16 12 22 23 2,308 ,679 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 
uygundur. 

6 13 8 8 26 6 11 34 13 2,513 ,642 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenleme Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak 
eğitim kalitesini artırmıştır. 

5 14 6 12 21 4 22 27 9 3,945 ,414 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri ile ilgili yeni bir 
düzenleme gereklidir. 

3 4 20 1 6 32 2 10 45 - - 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için 
yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. 3 8 16 1 15 23 3 17 38 - - 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan 
ders kredi / saati yeterlidir.  

10 16 0 11 17 10 16 25 18 9,953 ,041 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir. 

9 14 4 15 13 13 18 24 16 3,729 ,444 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 
uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı 
olduğunu düşünüyorum. 

0 6 21 6 6 28 1 12 46 - - 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 
uygulamalı sanat atölye derslerinden önce 
alınması gerektiğini düşünüyorum. 

6 11 7 10 14 16 12 18 28 2,831 ,586 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer 
alan Sanat Tarihine Giriş dersinin 2006 
yılındaki düzenlemeyle birlikte II. yarıyılda yer 
alması uygundur. 

9 7 10 9 14 17 15 22 21 1,764 ,779 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer 
alan Türk Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte V. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

10 9 7 11 14 14 23 17 16 1,873 ,759 

15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Türk Sanatı Tarihi dersinin 
Genel Kültür olarak sınıflandırılması uygundur. 

12 8 7 15 15 10 23 19 16 ,580 ,965 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer 
alan Batı Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki 
düzenlemeyle birlikte III. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

9 7 10 11 13 16 11 20 28 2,786 ,594 

 
 
 



Çizelge 52'nin devamı 
 0 – 10 yıl (27 kişi) 11 – 20 yıl (41 

kişi) 
21 yıl ve üzeri (60 
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χ2 p 
17. 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemeyle Batı Sanatı 
Tarihi dersinin Genel Kültür dersi 
olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

12 6 8 13 10 17 27 19 13 5,184 ,269 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer 
alan Çağdaş Dünya Sanatı dersinin 
2006 yılı Lisans Programında 
kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

23 3 1 25 8 6 36 15 8 - - 

19. 1998 yılı Lisans Programında 
Çağdaş Türk Sanatı dersinin 2006 yılı 
Lisans Programında kaldırılmış olması 
doğru bir uygulamadır. 

24 2 1 28 7 6 41 14 5 - - 

20. 1998 yılı Lisans Programında 
İnsanın Sanatsal Gelişimi  dersinin 
2006 yılı Lisans Programında Çocuğun 
Sanatsal Gelişimi olarak 
adlandırıldığını düşünüyorum. 

4 12 10 5 13 22 12 13 31 5,291 ,259 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer 
alan Estetik dersinin 2006 
programından kaldırılmış olması doğru 
bir uygulamadır. 

25 2 0 26 8 6 48 7 5 - - 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç 
olan kredisinin 2006'da iki kredi olarak 
düzenlenmiş olması uygundur. 

11 12 3 19 17 4 19 27 12 3,533 ,473 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 
programında Genel Kültür olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur.  

15 7 4 17 15 8 28 17 13 1,912 ,752 

24. 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemeyle Çağdaş Sanat 
dersinin Genel Kültür dersi olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur. 

11 10 5 17 10 12 28 14 15 2,380 ,666 

25. 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemede Meslek Bilgisi 
derslerinin 37 kredi olması öğretmen 
adayları için yararlı olmuştur. 

2 12 10 6 22 10 9 32 13 2,995 ,559 

26. 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemede Genel Kültür 
derslerinin 37 kredi olması öğretmen 
adayları için yararlı olmuştur. 

3 14 8 6 21 11 12 33 10 2,931 ,569 

27. 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemede Alan Bilgisi 
derslerinin 80 kredi olarak 
düzenlenmiş olması sanat eğitimi 
açısından uygundur. 

4 12 10 4 22 14 9 27 20 1,036 ,904 

28. 1998 yılı Lisans Programında 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
toplam 20 kredi iken, 2006 yılı Lisans 
Programında yapılan düzenlemeyle 15 
kredi olarak düzenlenmiş olması sanat 
eğitimi açısından uygundur. 

17 8 1 18 17 4 33 20 5 - - 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 
saatlik kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri 193 saatlik genel program 
içinde yeterli oranı oluşturmaktadır. 

10 16 0 16 18 5 18 29 10 - - 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 
saatlik kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri 192 saatlik genel program 
içinde yeterli oranı oluşturmaktadır. 

11 13 2 15 16 8 22 26 9 2,009 ,734 

Ankete verilen yanıtların katılımcıların kıdemlerine göre bağlı olup 



olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bunun için 0 – 10 yıl, 11 – 20 yıl ile 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip 

katılımcıların görüşleri incelenmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtların frekans 

değerleri Çizelge 52'de sunulmuştur. Her bir kıdem için toplam öğretim elemanı 

sayısı 100’ün çok altında olduğu için, yüzdelik değer verilmesinin yanıltıcı 

olabileceği düşünülmüş ve yüzde değeri verilmemiştir. Ayrıca katılımcıların 

verdikleri yanıtların kıdeme bağlı olup olmadığını test etmek için her bir madde 

üzerinde ki-kare analizi yapılmıştır. Ancak 1., 3., 7., 8., 11., 18., 19., 21., 28. ve 

29. maddeler için beklenen değeri beşin altında olan hücre sayısı %20'nin 

üzerinde olduğu için ki-kare sonuçları yorumlanmamış, yalnızca kalan diğer 

maddeler için ki-kare bulguları raporlanmıştır. Buna göre ki-kare analizi yapılan 

maddeler için katılımcıların verdikleri yanıtların yalnızca 9. madde için kıdeme 

bağlı olduğu (p < .05), diğer maddeler içinse verilen yanıtların kıdeme bağlı 

olmadığı görülmüştür (p > .05). 

9. madde incelendiğinde "1998 yılı Lisans Programında okutulan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir." Bu 

maddeye 0 – 10 yıl kıdeme sahip katılımcıların hiçbiri "Katılıyorum" yanıtı 

vermeyerek kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin yeterli olduğunu 

düşünmediklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcıların unvana göre maddelere verdikleri yanıtlar için beklenen 

değeri 5'in altında olan hücre sayısı tüm maddeler için %20'nin üzerinde 

olduğundan dolayı ki-kare testi yapılmamıştır. Yanıtların seçeneklere göre 

dağılımı Çizelge 53'te verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 



Çizelge 53. Katılımcıların Unvanlarına Göre Verdikleri Yanıt Dağılımları 

 Profesör Doçent Yardımcı 
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1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen 
yetiştirme hedefine uygundur. 

6 8 4 0 9 6 5 33 11 3 35 16 

2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim 
kalitesini artırmıştır. 

8 8 1 4 6 4 14 24 10 10 30 14 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma, lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu 
sanat derslerine ilişkin gereksinim duyulan değişikliği 
sağlamıştır. 

8 10 0 3 9 2 12 28 8 11 31 12 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik yapılan 
düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. 

7 5 5 2 10 3 4 16 30 13 23 19 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 

9 7 2 0 11 4 9 33 9 12 31 13 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme 
hedefine uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

12 5 1 3 9 2 18 22 9 14 31 8 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri ile ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. 

2 2 13 0 3 12 5 9 37 1 9 45 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni bir 
yapılandırmaya gidilmelidir. 

0 4 14 2 4 9 5 15 30 1 22 33 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati 
yeterlidir.  

8 8 2 3 6 6 17 25 8 17 25 13 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede 
kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / 
saati yeterlidir. 

8 10 0 4 8 3 18 17 17 22 20 14 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 
sanat atölye derslerine katkısı olduğunu düşünüyorum. 

1 2 15 0 3 12 3 10 39 5 12 39 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 
sanat atölye derslerinden önce alınması gerektiğini 
düşünüyorum. 

3 7 8 7 5 3 13 18 19 11 19 24 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan Sanat 
Tarihine Giriş dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte II. yarıyılda yer alması uygundur.  

6 8 4 3 7 5 17 15 19 10 20 24 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Türk 
Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte V. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

7 7 3 5 5 5 19 17 15 19 15 17 

15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle 
Türk Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür olarak 
sınıflandırılması uygundur. 

9 3 5 7 4 4 22 17 13 20 18 17 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Batı 
Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte III. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

4 6 8 3 5 7 13 22 16 12 16 27 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle 
Batı Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür dersi olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur. 

10 7 1 6 4 4 22 13 18 20 15 20 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş Dünya 
Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış 
olması doğru bir uygulamadır. 

11 4 3 8 3 3 39 11 2 37 10 8 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk Sanatı 
dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış olması 
doğru bir uygulamadır. 

16 1 1 9 3 3 41 10 3 40 10 6 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal 
Gelişimi  dersinin 2006 yılı Lisans Programında 
Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak adlandırıldığını 
düşünüyorum. 

5 5 7 0 4 10 9 18 24 8 16 31 

21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik 
dersinin 2006 programından kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

16 2 0 13 1 1 44 6 3 40 9 7 



     Çizelge 53'ün devamı 
 Profesör Doçent Yardımcı 
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22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan 
kredisinin 2006'da iki kredi olarak düzenlenmiş 
olması uygundur. 

6 7 5 8 4 2 21 23 7 25 25 6 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında 
Genel Kültür olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur.  

7 4 7 7 5 2 27 13 11 27 19 10 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle Çağdaş Sanat dersinin Genel 
Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

10 2 6 6 7 1 23 11 16 25 17 13 

25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Meslek Bilgisi derslerinin 37 
kredi olması öğretmen adayları için yararlı 
olmuştur. 

4 11 1 2 9 3 8 26 15 5 28 19 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Genel Kültür derslerinin 37 
kredi olması öğretmen adayları için yararlı 
olmuştur. 

7 8 3 2 12 0 10 25 14 4 32 16 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemede Alan Bilgisi derslerinin 80 kredi 
olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi 
açısından uygundur. 

8 7 3 3 9 2 9 26 17 3 25 25 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri toplam 20 kredi iken, 
2006 yılı Lisans Programında yapılan 
düzenlemeyle 15 kredi olarak düzenlenmiş 
olması sanat eğitimi açısından uygundur. 

14 1 3 6 8 0 31 18 2 30 20 5 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 193 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

8 6 4 4 10 0 21 24 5 18 31 6 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik 
kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 192 saatlik 
genel program içinde yeterli oranı 
oluşturmaktadır. 

13 3 2 5 8 0 22 21 7 19 27 9 

Katılımcıların doktora / sanatta yeterlik derecesine sahip olma durumuna 

göre verdikleri yanıt dağılımları incelenmiş ve verilen yanıtların eğitim 

durumuna bağlı olup olmadığı ki-kare ile test edilmiştir. Buna göre elde edilen 

bulgular Çizelge 54'te sunulmuştur: 

 

 

 

 

 



Çizelge 54. Katılımcıların Eğitim Durumuna (Doktora / Sanatta Yeterlik) Göre 
Verdikleri Yanıt Dağılımları ve Ki-Kare Testi Sonuçları 
 Doktora Sanatta Yeterlik   
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χ2 

 
 
 
 
 
 
 
p 

1. 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen yetiştirme hedefine 
uygundur. 

3 35 12 5 24 11 - - 

2. 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 
uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

9 30 10 15 16 9 4,954 ,084 

3. 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden 
yapılandırma, lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu sanat derslerine 
ilişkin gereksinim duyulan değişikliği sağlamıştır. 

9 35 5 11 21 8 3,518 ,172 

4. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine yönelik yapılan düzenlemenin gerekli 
olduğunu düşünüyorum. 

8 17 28 5 20 14 3,554 ,169 

5. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine 
uygundur. 

8 37 9 8 24 8 ,761 ,683 

6. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme Resim-İş Eğitimi 
Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim 
kalitesini artırmıştır. 

15 28 9 14 18 7 ,614 ,736 

7. 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
ile ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. 4 6 44 4 10 25 - - 

8. 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni bir 
yapılandırmaya gidilmelidir. 

4 13 36 3 14 23 - - 

9. 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve zorunlu sanat 
derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir.  

16 25 10 9 20 11 1,252 ,535 

10. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede kuramsal ve 
zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati yeterlidir. 

18 20 16 11 20 10 1,320 ,517 

11. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerine katkısı olduğunu düşünüyorum. 

3 7 43 2 9 30 - - 

12. Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerinden önce alınması gerektiğini düşünüyorum. 

11 28 14 11 11 17 5,702 ,058 

13. 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan Sanat Tarihine 
Giriş dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle birlikte II. yarıyılda yer 
alması uygundur. 

18 17 17 10 16 14 1,059 ,589 

14. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Türk Sanatı 
Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle birlikte V. yarıyıla 
aktarılmış olması uygundur. 

20 17 15 12 17 11 1,068 ,586 

15. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Türk Sanatı 
Tarihi dersinin Genel Kültür olarak sınıflandırılması uygundur. 

24 14 14 15 11 14 ,887 ,642 

16. 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Batı Sanatı Tarihi 
dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle birlikte III. yarıyıla aktarılmış 
olması uygundur. 

10 22 20 10 13 17 1,009 ,604 

17. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Batı Sanatı 
Tarihi dersinin Genel Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

25 10 18 14 15 12 3,833 ,147 

18. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş Dünya Sanatı 
dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

33 13 6 28 8 4 ,443 ,801 

19. 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk Sanatı dersinin 2006 
yılı Lisans Programında kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

38 10 6 31 8 3 ,439 ,803 

20. 1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal Gelişimi  dersinin 
2006 yılı Lisans Programında Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 
adlandırıldığını düşünüyorum. 

6 17 28 7 12 21 ,618 ,734 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Çizelge 54'ün devamı 
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21. 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik dersinin 2006 
programından kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 44 7 2 33 4 5 - - 

22. Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan kredisinin 2006'da 
iki kredi olarak düzenlenmiş olması uygundur. 

23 23 6 13 16 11 4,008 ,135 

23. Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında Genel Kültür 
olarak sınıflandırılmış olması uygundur.  

28 14 10 13 14 13 4,389 ,111 

24. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Çağdaş 
Sanat dersinin Genel Kültür dersi olarak sınıflandırılmış olması 
uygundur. 

27 13 12 16 9 14 1,876 ,391 

25. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Meslek 
Bilgisi derslerinin 37 kredi olması öğretmen adayları için yararlı 
olmuştur. 

10 20 13 4 25 9 1,772 ,412 

26. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Genel 
Kültür derslerinin 37 kredi olması öğretmen adayları için yararlı 
olmuştur. 

10 31 10 8 20 11 1,061 ,588 

27. 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Alan 
Bilgisi derslerinin 80 kredi olarak düzenlenmiş olması sanat 
eğitimi açısından uygundur. 

9 27 17 8 20 12 ,149 ,928 

28. 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat 
dersleri toplam 20 kredi iken, 2006 yılı Lisans Programında 
yapılan düzenlemeyle 15 kredi olarak düzenlenmiş olması sanat 
eğitimi açısından uygundur. 

32 17 3 21 15 4 - - 

29. 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri 193 saatlik genel program içinde yeterli 
oranı oluşturmaktadır. 

15 35 2 16 14 9 11,872 ,003 

30. 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri 192 saatlik genel program içinde yeterli 
oranı oluşturmaktadır. 

22 24 5 20 13 6 1,890 ,389 

Tablo incelendiğinde, yalnızca 29. maddeye verilen yanıtların doktora / 

sanatta yeterlik derecesine sahip olma durumuna bağlı olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (p < .05). Diğer maddeler içinse verilen yanıtların doktora / sanatta 

yeterlik derecesine sahip olma durumuna bağlı olmadığı bulunmuştur (p > .05). 

29. madde "1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik kuramsal ve 

zorunlu sanat dersleri 193 saatlik genel program içinde yeterli oranı 

oluşturmaktadır." Bu maddeye doktora derecesine sahip katılımcılar çoğunlukla 

"Kısmen Katılıyorum" yanıtını vermiştir. Sanatta yeterlik derecesine sahip 

olanlar ise çoğunlukla "Katılmıyorum" diyerek bu derslerin program içinde 

yeterli oranı oluşturmadıklarını belirtmişlerdir. Genellikle atölye çalışmalarına 

daha fazla ağırlık veren sanatta yeterlik mezunlarının kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin oranlarını yetersiz bulmaları dikkat çekici bir bulgudur. 

Özet olarak yukarıdaki bulgulara göre sanat eğitimcisi yetiştirmenin 

hedeflendiği 1998 programında birinci yarıyıldan altıncı yarıyıla kadar okutulan 



kuramsal ve zorunlu sanat dersleri toplam sekiz ders ve 20 kredi/saat olarak 

işlenmiştir. Tartışmalara neden olan 1998 programının ardından düzenlenen 2006 

programı beklenen değişikliği sağlayamamıştır. Bu bağlamda katılımcıların 

anketlerde 1998 programının 2006 düzenlemesine göre öğretmen yetiştirme 

hedefine daha uygun bulduğu görülmüştür. 2006 programında kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerinin ders kredi/saatlerinin düşürülmesini uygun 

bulmamışlardır. 2006 programında kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin saatinin 

azaltılmış olması, Estetik, İnsanın Sanatsal Gelişimi, Çağdaş Dünya Sanatı ve 

Çağdaş Türk Sanatı derslerinin kaldırılmış olması eleştirilmiştir. Bazı 

katılımcılar Estetik dersinin kaldırılmasıyla ilgili olarak bu dersin yerine Sanat 

Felsefesi dersinin koyulduğu görüşündedir. Resim öğretmeni yetiştiren 

programlarda kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 

dersleri ile bağlantılı olarak işlenmesi gerektiği ve bu derslerin uygulamalı sanat 

atölye derslerine katkı sağladığı belirtilmiştir. Eisner (1989:159), kuramsal 

derslerin atölye etkinlikleri dahilinde yeterince yapılamayacağından bu derslere 

programda ayrıca yer verilmesi gerektiğinden söz eder. Katılımcılar tarafından 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine 

katkısının dersi veren öğretim elemanı ile ilgili bir durum olduğu ve bu derslerin 

eş zamanlı olarak yürütülmeleri gerekliği belirtilmiştir.  

Katılımcıların, Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi ve 

Çağdaş Sanat derslerinin Genel Kültür dersleri olarak tanımlanmasını doğru 

bulmadıkları saptanmıştır. MB, AB, GK derslerinin içerikleri dikkate alınarak 

yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ile ilgili görüşler de mevcuttur. Bu derslerin 

"Genel Sanat Kültürü", "Alan Kültürü" olarak adlandırılmasının uygun olacağı 

bazı katılımcılar tarafından ankette yazılı olarak belirtilmiştir. Katılımcıların; 

Estetik, Çağdaş Türk Sanatı ve Çağdaş Dünya Sanatı derslerinin kaldırılmasını 

uygun bulmadıkları saptanmıştır. Ayrıca 2006 düzenlemesinden kaldırılan Sanat 

Öğretiminde Uygulamalar dersinin öğrencilerin yöntem dersi ve diğer sanat 

atölye derslerinden aldıkları birikimler doğrultusunda ilk ve orta öğretimde hangi 

yaş grubuna hangi uygulamaların yapılabileceğini öğreten bir ders olduğu için 

yeniden programa eklenmesi görüşü hâkimdir. Katılımcılar, 2006 düzenlemesine 

eklenen Çocuğun Sanatsal Gelişimi dersinin 1998 yılı lisans programındaki 

İnsanın Sanatsal Gelişimi dersinin yerini dolduramayacağını belirtmiştir. 

"İnsanın" kavramı "Çocuğun" kavramı ile sınırlandırıldığı vurgulanmıştır. 



Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin kredi/saatlerinin artırılması sanat 

eğitiminin gerekliği ve önemi açısından faydalı görülmüştür. Seçmeli dersler için 

daha fazla kredi boşluğunun yaratılması ve uygulamalı alan derslerine ağırlık 

verilerek ders saatlerinde artışın yapılması önerilmiştir. Hem maddelere verilen 

yanıtlar hem de ek olarak belirtilen görüşler doğrultusunda 2006 yılı lisans 

programındaki 15 saatlik kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 192 saatlik 

programda yeterli oranı oluşturmadığı saptanmıştır. Anketlerden çıkan bir diğer 

sonuç; kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin yeniden düzenlenmesi ve bölümün 

programı ile ilgili yapılanmaya gidilmesi gerektiğidir. Ayrıca hazırlanacak yeni 

programların bölümün kendi yetiştirdikleri alan uzmanları tarafından 

hazırlanması önerilmiştir.   

Resim-iş öğretmeni adaylarının alanla ilgili entelektüel bir derinlik ve 

birikime sahip olmalarını sağlayacak ve tartışmalar yapabilecekleri derslere 

ihtiyaç duydukları görülmüştür. Katılımcılar, özellikle yaratıcılığı artıracak 

kuramsal dersleri, sanat tarihini, psikolojisini, sosyolojisini, felsefesini, 

mitolojisini ve disiplinlerarası bir sanat eğitimine yönelik çeşitli disiplinlerden 

dersleri (yaratıcı drama gibi) önermiştir. Yeni bir yapılanma olması durumunda 

açılması önerilen derslerden bazıları aşağıda belirtilmiştir: Mekân / Sanat 

Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi, Sanat Eğitimi ve Drama, Sanat Eğitiminde Drama, 

Yaratıcı Drama, Sanat Eğitiminde Yaratıcılık, Anatomi, Mitoloji (Türk ve 

Dünya), Sanat İzleyiciliği, Estetik, Mitoloji ve İkonografi, Sanat Kavramları, 

Diksiyon, Felsefeye Giriş, Sanat Antropolojisi, Sanata Giriş, Görsel Kültür ve 

Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlarda Telif Hakları, Sanat Uygulamaları Dersleri, 

Uygarlık Sanatı, Uygarlık Tarihi, Düşünce Tarihi, Karşılaştırmalı Sanat Eğitimi, 

Karşılaştırmalı Sanat Tarihi, Deneysel Sanat Çalışmaları, İnsanlık Tarihi, Bilim 

Tarihi, Türk Plastik Sanatları, Erken Devir Türk Sanatı, Kültürü ve Mitolojisi, 

Çağdaş Sanat Felsefesi, Çağdaş Türk Sanatı, Kültürün Tasarım ve Plastik 

Sanatlara Etkisi, Türk Mitolojisi ve İkonografisi, Günümüz Sanatı ve Batı Sanatı. 

Elbette tüm bu derslerin bir programa sığdırılması beklenemez. Ancak birçok 

ders, içerikleri zenginleştirilerek gereksinimleri karşılayacak düzeye getirilebilir. 

Daha güncel teknolojiyi ve çeşitliliği fazla olan uluslararası, bölgesel ve etnik 

kültürlere, çağımıza ilişkin kavramları içeren derslere yer verilmelisine yönelik 

görüşler de saptanmıştır. Bu dersler arasında, Dijital Sanat ve Teknoloji, Dijital 

Fotoğraf ve Temel Fotoğraf Dersleri, Alan Çalışmasında Teknolojik Bilgi, Grafik 



Tasarım Tarihi, Özgün Baskı Tarihi, Heykel Tarihi, Sosyal Girişimcilik ve Proje 

Geliştirme Dersi, Seçmeli Bilgisayar Destekli Tasarım, 3 Boyutlu Modelleme, 

Canlandırma Hareketli Grafikler, Sanat Teknolojisi, Resim Teknolojileri, 

Deneysel Atölye ve Mesleki Yabancı Dil yer almaktadır. 

Yaşanılan dijital çağda akıllı telefon, bilgisayar gibi ekran üzerinden 

okumaların yaygınlaştığı, sanatın dijitalleştiği dolayısıyla görsel kültürün 

yaygınlaştığı bir dönemde ekranı kullanma, kurgulama ve planlama 

metodolojilerine ilişkin dersler eklenmelidir. Bu sayede sanat öğretmenlerine 

çevrimiçi (online) eğitime yönelik yeni olanaklar da sağlanacaktır. 

Öğretmen olmayı amaçlamayan adayların ilgi ve yeteneklerini geliştirmek 

ve sanatın çeşitli olanaklarıyla beslenebilecekleri, pazarlamaya ve piyasaya 

yönelik çalışmalarına katkı sunacak derslerin de hazırlanacak yeni programlara 

eklenmesi önerilmiştir. Bugün sanatın postmodern bir söylem içinde yer aldığını 

belirten Alp (2013:335)'e göre, sanatın da diğer üst yapı kurumları gibi toplum 

dinamiklerinden, piyasa ekonomilerinden, sermayeden koparılmayacak bir 

gerçek olduğudur. Ama aynı zamanda güzel bir vitrindir. Bu anlamda sanatın 

temel bileşenleri olan sanatçı, yapıt ve alıcı üçgenini belirleyen ve adına piyasa 

denilen dördüncü bir etkenden söz edilmelidir. Sanatın kamusal alanlarda 

sergilendiği, sanat bienallerinin, fuarların yaygınlaştığı bir dönemde sanat 

eğitimcilerinin de bu alanlarda çalışabilecekleri düşüncesiyle yeni dersler 

programın içeriğinde yer almalıdır. Katılımcılar, ders içeriklerinde bölgesel ve 

kültürel anlamda etnik kültürlere yer verilmesi gerekliğine de değinmiştir. 

Çevremizi kuşatan görsel medyayı okuyup-çözümleyebilecek ve öğrencilerine de 

bunu aktarabilecek öğretmenlere ihtiyaç duyulduğundan Görsel Kültür, Güncel 

Sanat, Görsel Okuryazarlık ve Göstergebilim gibi çağa ilişkin yeni kavramlar 

içeren derslere yer verilmelidir. Batu (2011:230), Resim-İş Eğitimi 

programlarında Göstergebilimin ders olarak verilebileceğini önermiştir. Soyut, 

somut ve deformasyon arasındaki ilişkiyi okumak ve yorumlamak gibi soyut 

değerleri kuvvetlendirecek derslerin de sanatın bugününü ve yarınını okumada 

etkili olacağı söylenebilir. 

Programda yer alan derslerin dönemleri ile ilgili olarak da neye göre 

hazırlandığı konusunda kararsızlıklar dikkat çekmektedir. 2006 yapılanmasını 

inceleyen Küçükahmet (2007:209), öğretmen yetiştirme programlarında yer 



alması gereken alan bilgisi, genel kültür ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin 

programlara belli bir düzenleme ve ağırlıkla yerleştirilmesi gerektiğini 

belirtmiştir. Ancak düzenlenen programda bu derslerin yarıyıllara düzensiz ve 

rastgele bir biçimde yerleştirildiğini de eklemiştir. 

Alan Uzmanlarının 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programları ve Programların Hazırlanma Süreci 

Hakkındaki Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Araştırma sorularına yanıt aramak için 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 

yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının hazırlanma sürecinde görev 

alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanma süreci 

ile ilgili görüşleri alınmıştır. Bu bölümde beş kişi ile gerçekleştirilen yarı-

yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen nitel verilere uygulanan betimsel 

analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bulguların sunumu görüşme formunda (Ek 11) 

yer alan sorulardan oluşturulan başlıklar altında toplanmıştır. Genel bir çerçeve 

içinde yapılan kodlama sürecinde, genel kategoriler ya da temalar önceden 

belirlenir ve bu temalar altında yer alabilecek daha ayrıntılı kodlar, verilerin 

incelenmesi sonucu ortaya çıkar (Yıldırım ve Şimşek, 2011:232). Alan 

uzmanlarının 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı ve programın 

hazırlanma süreci hakkındaki görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan soru 

temaları ve temalara karşılık gelen kategoriler Çizelge 55'te sunulmuştur: 

Çizelge 55. Görüşme Soruları Doğrultusunda Oluşturulan Soru Temaları ve Bu 
Temalara Karşılık Gelen Kategoriler (1998 Resim Öğretmenliği Lisans 
Programı) 

Soru Temaları Kategoriler 
Amaç, Hedef, Gerekçe Öğretmen Yetiştirmeye Yönelik Gereksinimler 

Programa Yönelik Gereksinimler 

Temel Alınan Model  Bilimsel Çalışmalar (Yurt İçi) 
Bilimsel Çalışmalar (Yurt Dışı) 
Mevcut Modeller  

Yenilikler  
 

Programa Yönelik Olumlu Sonuçlar 
Programa Yönelik Olumsuz Sonuçlar 
Yenilik Önerileri 

Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerine 
Yönelik Gereksinimler 

Öğretim Elemanları  
Ders Adları, Saatleri ve İşlenişi 

Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin 
Uygulamalı Sanat Atölye Derslerine Katkıları  

Ders İçeriklerine İlişkin Görüşler 

a. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanma 



amacı, hedefi ve gerekçesi ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

Görüşmede ilk olarak "Programın hazırlanma amacı, hedefi, gerekçesi ile 

ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için, öğretim elemanlarıyla 

yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar ve 

alt kodlar Çizelge 56'da oluşturulmuştur:  

Çizelge 56. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının Amacı, Hedefi ve 
Gerekçesine İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen 
Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 
Amaç, Hedef, Gerekçe Öğretmen 

Yetiştirmeye 
Yönelik 
Gereksinimler   

Güncelleme  - Dünya eğitim sistemine ayak 
uydurmak. 

 - Günümüz gereksinimlerini 
karşılaması gerekliği. 

 - Gelişmiş ülkelerde sanat 
eğitiminin, Türkiye'ye göre 
düzenlenmesi. 

 - Eğitimde kalkınma hedefleri. 
Öğretmen 
Gereksinimi 

 - Tüm illerde okuyan öğretmen 
adaylarına aynı olanakları 
sağlamaya çalışmak. 

 - Bütün sanat dallarının temel 
sorunlarını bilen ve bu konuda da 
öğretme yeterliğine sahip olan 
öğrencilere, öğretmen adaylarına 
duyulan ihtiyaç. 

 - Sanatı yapan, bilen, 
değerlendiren sanat eğitimcisi 
yetiştirmek. 

Disiplin Olarak 
Belirlenmesi 

- 1997 yılında Dünya Bankası ve 
YÖK işbirliği kapsamında 
Arizona Üniversitesi ile 
yürütülen program geliştirme 
çalışmaları sürecinde bir alan 
olarak ele alınması.  

Programa Yönelik 
Gereksinimler  

Standartlaşma  - Bölümdeki hocaların isteklerine 
göre değil herkese uygun 
"standart program" ihtiyacı. 

 - Ders içeriklerinde 1960 sonrasını 
kapsayan daha güncel konuların 
varlığı. 

 - Farklı ve çeşitli atölye derslerini 
öğrenmeye fırsat vermek. 

Kredi Uygunluğu  - Öğrencinin bireysel araştırma 
yapmasını sağlamak için kredi 
sayısını düşürmek. 

 - Mezuniyet kredisindeki farklılığı 
ortadan kaldırmak. 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanma 

amacı, hedefi ve gerekçesi ile ilgili görüşleri "öğretmen yetiştirmeye yönelik 

gereksinimler ve programa yönelik gereksinimler" adlı kategorilere ayrılarak 

çözümlenmiştir. Katılımcılar, 1998 programının amaç, hedef ve gerekçelerine 

ilişkin fikirlerini paylaşırken bu programın dünyada çağdaş olarak uygulanan 



sanat eğitimi programlarıyla uyumlu ve günümüzün gereksinimlerini 

karşılayacak nitelikte bir program olması gerektiğini belirtmişlerdir.  

"Asıl amacı tabii ki dünya eğitim sistemine ayak uydurmak, günümüz 
gereksinimlerinin karşılanması, öğretmen yetiştirmedeki ihtiyaç durumlarıyla 
ilgiliydi." (Kadın, 50 yaş) 

Önceki programlarda resim öğretmeni yetiştirmenin unutulduğu, bunun 

yerine sanatçı yetiştirmenin önemsendiği programlara doğru bir gidişatın 

olmasından dolayı öğretmen yetiştirmeye dönük bir yapılanmaya ihtiyaç 

duyulduğu belirtilmiştir. 

"Bir sanat eğitimcisi yetiştirmekten çok uzak olan programın yenilenmesi 
gerekiyordu." (Erkek, 63 yaş) 

"Burada amaç, sanatı yapan, bilen, değerlendiren bir sanat eğitimcisi 
yetiştirmekti. Biz sanatçı yetiştirmiyoruz, iyi bir sanat eğitimcisi yetiştireceğiz 
denmişti; öyle bir amaçla yola çıkılmıştı." (Kadın, 48 yaş) 

"1982 yılında bu daha da bölümleşmelere dönüştürüldü ve Resim İş Eğitimi 
Bölümü adı altında Resim Anasanat Dalı, Heykel Anasanat Dalı, Seramik 
Anasanat Dalı, Grafik Anasanat Dalı, Tekstil Anasanat dalı diye yeni anasanat 
dalları oluşturuldu. Böylece bir öğretmen yetiştiren bölümden ziyade sanatçı 
yetiştiren bir bölüm havasına büründü. Halbuki Fakültenin adı Eğitim 
Fakültesiydi ya da daha öncesi Yüksek Öğretmen Okuluydu ama, programlarına 
bakıldığında maalesef Güzel Sanatlar Fakültesi programı uygulanıyor gibi bir 
görüntü vardı." (Erkek, 59 yaş) 

Programın amaçlarından birinin tüm illerde okuyan öğretmen adaylarına 

program kapsamında aynı olanakları sağlamak olduğu da ifade edilmiştir. 

"Öyle bir program hazırlanmalıydı ki, hazırlanan program Gazi'deki veya 
Marmara Üniversitesi'ndeki veya Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki zenginliği 
zayıflatmamalı, ama aynı zamanda Erzurum'daki Eğitim Fakültesinin Resim İş 
Eğitiminin ya da Mustafa Kemal Üniversitesi'ndeki Eğitim Fakültesinin Resim İş 
Eğitimi Anabilim dalının programını da karşılamalıydı, oradaki kapasiteleri de 
değerlendirebilmeliydi." (Erkek, 59 yaş) 

Programın, gelişmiş ülkelerde sanat eğitimi anlayışının Türkiye'ye 

uyarlanmış hali olduğu belirtilmiştir. Programın amacı belirtilirken, bütün sanat 

dallarının temel sorunlarını bilen ve bu konuda da öğretme yeterliğine sahip olan 

öğrencilere ve öğretmen adaylarına duyulan ihtiyaç da ayrıca vurgulanarak; bunu 

gerçekleştirmek için sanatı yapan, bilen ve değerlendiren eğitimciler yetiştirmek 

gerektiği ifade edilmiştir.  

b. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programa ilişkin 



ihtiyaç analiziyle ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

Öğretim elemanları program hazırlanmadan önce herhangi bir ihtiyaç 

analizi yapılmadığını belirtmişlerdir. 

c. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının program geliştirme 

sürecinde temel alınan modelle ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında "Program geliştirme 

sürecinde temel alınan modele ilişkin görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt 

aramak için, öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle 

soru temaları, kategoriler, kodlar ve alt kodlar Çizelge 57'de sunulmuştur: 

Çizelge 57. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı Sürecinde Temel Alınan 
Modele İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen Kodlar, 
Alt Kodlar 

Soru Temaları  Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 
Temel Alınan 
Model  

Bilimsel 
Çalışmalar 
(Yurt İçi) 

YÖK - YÖK ve Dünya Bankası'nın Sanat Eğitimini 
Geliştirme Projesi. 

- YÖK'ün hazırladığı kredi (oran) çalışması. 
- 1997 yılında Dünya Bankası ve YÖK ile 

Arizona Üniversitesi işbirliğinde yürütülen 
program geliştirme çalışmaları.  

- YÖK ve Dünya Bankası çalışması sonucunda 
hazırlanan rehber kitap. 

Kişiler - Olcay Kırışoğlu ile Mary Stokrocki'nin 
hazırladığı İlköğretim Sanat Öğretimi ve 
Ortaöğretim Sanat Öğretimi kitapları. 

Seminerler - Mary Stokrocki'nin sanat eleştirisiyle ilgili 
verdiği seminerler. 

- Türkiye’de konuya ilişkin düzenlenen seminer 
ve toplantılar. 

Bilimsel 
Çalışmalar 
(Yurt Dışı) 

ABD-Batı 
Örneği 

- ABD eğitim sisteminin incelenmesi. 
- ABD'de Arizona State Üniversitesinde ve 

Arizona eyaletindeki diğer okullarda gözleme, 
izleme olanakları.  

Mevcut 
Modeller  

ABD-Batı 
Modeli 

- Türkiye’de konuya ilişkin düzenlenen seminer 
ve toplantılar Batı'da sanat eğitimi çalışmalarının 
incelenmesi. 

- İngiltere ve Amerika'da "Discipline Based 
Education" adlı, "disipline dayalı sanat eğitimi" 
üzerinde Türkiye’ye uygun değişlikler 
yapılması.  

Program 
İncelenmesi 

- Daha önce hazırlanan program önerileri. 
- Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Eğitimi Anabilim 

dallarının mevcut lisans programlarının 
incelenmesi.  

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince görev 

alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanmasında 

temel alınan model ile ilgili görüşleri "yurt içinde bilimsel çalışmalar, yurt 

dışında bilimsel çalışmalar ve mevcut modeller" adlı kategorilere ayrılarak 



çözümlenmiştir. 

Program geliştirme sürecinde Türkiye'de bir takım seminerlerin 

düzenlendiği ve görüşleri alınan öğretim elemanları bu seminerlere katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Program sürecine dahil edilen bazı uzmanlar, YÖK/Dünya 

Bankası'nın ortak yürüttükleri proje kapsamında Arizona State Üniversitesi'nin 

programlarını incelemek için bir süreliğine Amerika'da bulunmuşlardır. Program 

geliştirme sürecine ilişkin uzman görüşleri aşağıda yer almaktadır: 

"Amerika'ya giden hocalar oldu. Oradaki eğitim sistemini inceleyip geldiler. 
Onun öncesinde de, öğretmen yetiştirmeyle ilgili Bilkent Üniversitesi'nde verilen 
seminer programları oldu. Ama, o daha çok özel öğretim yöntemleri 
konusundaydı." (Kadın, 48 yaş) 

"Arizona State ağırlıklı oldu diye biliyorum. Seminerlerde gördüğüm kadarıyla 
Amerika'daki modelin uygulanmış olabileceğini düşünüyorum." (Kadın, 50 yaş) 

Daha önce kullanılan programlar incelenerek 1998 programına bir model 

oluşturulduğuna yönelik görüşler saptanmıştır. Aşağıdaki alıntıda görüleceği 

üzere öğretim elemanları disipline dayalı sanat eğitimi anlayışı ile hazırlanan 

"İlköğretimde Sanat Öğretimi" ve "Ortaöğretimde Sanat Öğretimi" kitaplarının 

sanat eğitimine katkılarını da alınan modelin bir sonucu olarak görmüşlerdir. 

"Lisans programının bizimle ilgili olan bölümünde, yani resim iş eğitimiyle ilgili 
olan bölümü için ayrılan krediler çerçevesinde biz bir düzenleme yaptık. Gazi 
Eğitim Fakültesi'nden iki hoca görevlendirildik. Biz, daha önce hazırlanan 
lisans programına da baktık, tüm eğitim fakültelerinin Resim-İş Eğitimi 
Anabilim dallarının lisans programlarına da baktık. Oradan yola çıkarak yeni 
bir program çalışması gerçekleştirdik." (Erkek, 59 yaş) 

"Disipline Dayalı Sanat Eğitimi (Discipline Based Art Education) anlayışı ile 
değişiklikler gerçekleştirildiği için genel olarak sanat eğitimi ile ilgili derslerde 
aynı yaklaşım vardı. 1980'li yıllardan sonra dünya sanat eğitiminde gelişmeye 
başlayan bu anlayışın uygulandığı, Amerika'nın ünlü sanat eğitimcilerinden 
Mary Stockroky ve Türkiye'den Olcay Kırışoğlu'nun danışmanlık yaptığı bir 
program Türkiye'de de uygulanmaya çalışıldı. Bu amaçla seçilen farklı 
fakültelerden gelen öğretim elemanları Arizona State Üniversitesi'nde 10 
haftalık bir eğitim alıp Türkiye'ye döndüler. Türkiye'de de farklı ilerde yapılan 
panellerden sonra rehber kitaplar son haline getirilip basıldı. Hem ilköğretim 
hem de orta öğretime öğretmen yetiştiren bölümlerin Özel Öğretim Yöntemleri 
ve Sanat Öğretiminde Uygulamalar dersleri için kullanılabilecek bir rehber 
haline getirilmeye çalışıldı." (Kadın, 54 yaş) 

d. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın getirdiği 

yeniliklerle ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 



1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında "Programın getirdiği 

yeniliklere ilişkin görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için, öğretim 

elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle soru temaları, 

kategoriler, kodlar ve alt kodlar Çizelge 58'de oluşturulmuştur: 

Çizelge 58. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının Getirdiği Yeniliklere 
İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen Kodlar, Alt 
Kodlar 
Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 

Yenilikler  
 

Programa 
Yönelik Olumlu 
Sonuçlar 

Gelişime 
Destek 

- Farklı bireysel gelişim süreçlerini göz önünde 
bulundurması.  

Derslere 
İlişkin 

- Derslerin içeriklerinin öğretmen yetiştirmeye yönelik 
zenginleştirilmesi. 

Çok Alanlı 
Sanat Eğitimi  

- Dört disiplin ya da çok alanlı sanat eğitimi yöntemi ile 
ders içeriklerinin, sanatın eğitime aktarılmasını 
sağlaması. 

- Bütün öğretmen adaylarının atölye derslerini alabilmesi, 
tek alanda uzmanlaşma değil, bütün alanlarda temel 
bilgileri vermeye çalışan bir program hazırlanması.  

- Çok alanlı sanat eğitimi yöntemine dayanması. 
Programa 
Yönelik 
Olumsuz 
Sonuçlar  

İsim Sorunu 
 

- Üniversite-Milli Eğitim bağlantısı konusunun zayıflığı. 
- Programın ismi ile atama biçiminin tutarsızlığı.  
- Mezunların resim öğretmeni olarak tanımlanması.   

Derslere 
İlişkin 
Sorunlar 

- Çeşitli atölyelerden alınan derslerin sadece "anasanat 
atölyesi" şeklinde yazılması. 

- Görsel sanatlar dersi uygulamalarına geçilmeden 
öğrencileri görsel ve kültürel olarak besleyecek, sanata 
ve kültüre ilgilerini artıracak hazırlık etkinliklerinin 
olmaması. 

- Atölye ders kredi/saatlerinin düşürülmesi. 
- Desen dersinin bir yarıyıla düşürülmesi. 

Öğretim 
Elemanı 
Sorunu 

- Öğretim elemanlarının atölye derslerini tercih etmesi, 
yeni dersler hakkında yeterli donanıma sahip 
olmamaları. 

- Kuramsal sanat derslerini yürütecek öğretim elemanı 
yetersizliği. 

 Yenilik 
Önerileri 

Öğretim 
Elemanına 
İlişkin 

- Dersi verecek hocalar içerikten haberdar edilmeli. 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın getirdiği 

yenilikler ile ilgili görüşleri "programa yönelik olumlu sonuçlar, programa 

yönelik olumsuz sonuçlar, yenilik önerileri" adlı kategorilere ayrılarak 

çözümlenmiştir. 

Görüşleri alınan öğretim elamanları 1998 programının bir çok yenilik 

getirdiği görüşündedirler. Özellikle; disiplin temelli bir sanat anlayışı ile derslerin 

içeriklerinin zenginleştirildiğini belirtmişlerdir. 

Öğretmenlerin erken yıllarda uygulama yapmaları programın önemli bir 

getirisi olarak görülmektedir. Ancak Üniversite-Milli Eğitim işbirliğinin zayıf 



kaldığı yönünde görüşler de mevcuttur. 

"Bence uygulama konusunda çok büyük yenilikleri oldu, Müze Eğitimi ve 
Uygulamaları, Sanat Öğretiminde Uygulamalar, Okul Deneyimi dersleri gibi; 
bence bunlar çok büyük eksikliği giderdiler. Aslında amaç çok güzel. Bir defa 
döneme yayma olayı çok güzel. Tabii YÖK ve Milli Eğitim bağlantısı ya da 
Üniversite-Milli Eğitim bağlantısı konusunda maalesef büyük sıkıntı var; hâlâ 
da mevcut." (Kadın, 50 yaş) 

"Milli Eğitim teşkilatlanmamız, öğretmen yetiştirme planlamamız, yapılanmamız 
farklı." (Erkek, 63 yaş) 

"…okul deneyimi dersi ile öğretmenlik mesleğini 1'inci sınıfta öğreneceklerdi, 
eğer öğretmenlik yapmak istemiyorlarsa da bırakacaklardı; bu ders onun için 
konulmuştu." (Kadın, 48 yaş) 

Bölümün isminin "resim" kavramı ile sınırlandırılması, öğrencilerin resim 

öğretmeni olarak mezun olup farklı bir branştan atanmaları programın yol açtığı 

olumsuz durumlardan olduğu uzmanlar tarafından şöyle dile getirilmiştir: 

"….ilk ve orta öğretimde, okulöncesinde bu derslerin adı görsel sanatlar olarak 
değişti ama, buraya öğretmen yetiştiren Resim İş Eğitimi Anabilim dallarının 
adı hâlâ aynı kaldı." (Erkek, 59 yaş) 

"Bizim adımız başka, atamasını yaptığımız kadro başka. Mesela Görsel Sanatlar 
Öğretmeni olarak atanıyor, Resim-İş Öğretmeni olarak mezun oluyor. Bir defa, 
bu başlı başına zaten iki kurumun birbiriyle ne kadar kopuk olduğunu 
gösteriyor." (Kadın, 50 yaş) 

1998 yılından önceki programlarda kredilerin yüksekliği ve toplam 

mezuniyet kredisinin üniversitelere göre farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. 

Programın bu konuda getirdiği önemli yenilikler olduğu belirtilmiştir.  

"Resim-İş Eğitimi bölümlerinin her birinin programı ve toplam mezuniyet 
kredisi çok farklılık gösteriyordu. 180 krediden 240 krediye kadar, 4 yıllık 
eğitimde resim iş öğretmeni yetişiyordu; tabii bu çok rahatsız edici bir durumdu. 
Hem 180 krediyle de resim öğretmeni yetiştirebiliyorsunuz, 240 krediyle de 
yetiştiriyorsunuz. Bunun hangisi doğruydu, ne olması gerekiyordu; bilimsel bir 
araştırma gerekiyordu. Bunun üzerine Yükseköğretim Kurulu, kendi içinde 
oluşturduğu Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi vasıtasıyla çeşitli kurullar 
oluşturdu. Bu kurullar toplanarak kredileri belirledi ve bölümlerin özelliklerine 
göre 120 ile 130 kredi arasında standart kredi dağılımı, kredi limiti, sınırı 
getirdi. Resim İş Eğitimi Anabilim Dalının yeni lisans programındaki kredi 
sınırlılığı da buna dayalı olarak belirlendi." (Erkek, 59 yaş) 

Öğrencinin kütüphanede, müzede, sanat galerilerinde ya da sanatsal 

etkinliklerle daha fazla zaman geçirebilmesi amacıyla kredilerde bir azalmaya 

gidilmiş, ancak bu durumun Türkiye'deki eğitim sistemine pek uygun olmadığı 

görüşü de mevcuttur. YÖK tarafından hazırlanan şablon programın içine 



yerleştirilmesi istenen kredi sayısından söz edilmiştir. 

"…..belirlenmiş bir kredi sayısı üzerinden alan bilgisine, genel kültüre, eğitim 
bilimlerine ayrılmış bunun dışında özellikle bir de seçmeli dersler konusunda da 
ortak havuz dersleri olsun deniliyordu. Resimdeki bir öğrenci matematiğe ilgisi 
varsa matematikten seçmeli ders alsın alan dışında kendini geliştirsin. Ders 
saatlerinin, kredi/saatlerinin azlığı dile getirildi. Bu konuda çocuklar 
kütüphanede araştırma yapmayı, proje hazırlamayı öğrensin, kendilerini 
yetiştirsin dendi. Bu sistem işe yaramadı, çünkü bana göre Türkiye'deki öğrenci 
sistemine uymuyor." (Kadın, 48 yaş) 

e. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik gereksinimlerle ilgili görüşlerine 

ilişkin cevaplar 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında "programda kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerine yönelik gereksinimlere ilişkin görüşleriniz nelerdir?" 

sorusuna yanıt aramak için, öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde 

edilen verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar ve alt kodlar Çizelge 59'da 

oluşturulmuştur:  

Çizelge 59. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerine Yönelik Gereksinimlere İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve 
Temalara Karşılık Gelen Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları  Kategoriler  Kodlar Alt Kodlar 
Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerine 
Yönelik 
Gereksinimler 

Öğretim Elemanları  Yeterliklerin 
Artırılması 

- Profesyonel bir sanat eğitimi verebilecek, öğrencilere 
entelektüel bir altyapı oluşturabilecek öğretim 
elemanlarının yetiştirilmesi ihtiyacı. 

- Dersleri yürütecek mevcut öğretim elemanlarının 
yeterliklerini artmasının sağlanması.  

- İlgili yetişmiş personel yetersizliği. 
Bilgi 
Eksikliğinin 
Giderilmesi 

- Dersi verecek öğretim elemanlarının içerikten haberdar 
olmaması. 

- Öğretmenin çoklu zekâ kuramını bilmesi. 
- Öğretmenin çoklu zeka kuramını uygulayacak 

yeterlikte olması. 
Ders Adları, Saatleri 
ve İşlenişi 

Ders Adları - Ders adlarının karşılığının çok iyi saptanması 
gerekliği. 

Ders Saatleri - Ders saatlerinin yetersizliği. 

Dersin İşlenişi - Ders içeriklerinin hem hocalar tarafından hem de 
kurların dikkate alınarak belirlenmesi gerekliği.  

- Günümüz şartlarına uygun olarak içeriklerin 
çağdaşlaştırılması. 

- Öğretmen adaylarının yetişmesine ve edindikleri 
bilgiyi ilkokul, ortaokul, lise düzeyine indirgemelerine 
yarayacak araçların sunulması. 

- Atölye uygulaması gerektiren derslerin ön hazırlığı 
öğrencilerle birlikte yapılmalı. 

- Sanat eleştirisi dersi aktif biçimde yapılmalıdır.  
- Dersler çoklu zekâ kuramıyla ilişkilendirilmelidir. 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince görev 

alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanmasında 



kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik gereksinimler ile ilgili görüşleri 

"öğretim elemanları ve ders adları, saatleri ve işlenişi" adlı kategorilere ayrılarak 

çözümlenmiştir. Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri, öğrencileri sanat eğitimcisi 

olarak hazırlayan önemli derslerdir. Bu derslerin öğrencinin sanatın kuramsal 

boyutlarını da öğrenerek bir sanat eğitimcisi gibi yetiştirilmesinde etkili olduğu 

düşünülmüştür. 

"…sanat eğitimi öğrencisini, bu alanları ilkokulda, ortaokulda, lisede nasıl 
öğreteceği, hangi kapasiteyle, hangi düzeyde öğreteceğiyle ilgili sınırlılıklar ve 
düzeye indirgemeler işte bu dört disiplin ya da çok alanlı sanat eğitimi yöntemi 
denilen yöntemde içerikler içinde yer alıyordu. Dolayısıyla bu programın 
getirdiği en büyük yenilik aslında bu ders içeriklerinin, sanatın eğitime 
aktarılmasıyla ilgili önemli bir yeni yapılanma getirmiş olması. Bu dersler çok 
iyi öğrenilmiş, tecrübe edinilmiş, deneyim kazanılmış bir sanat alanının eğitime, 
öğretime aktırılmasıyla ilgili derslerdir. Bunları almayanlar iyi öğretmenler 
olamazlar, hatta öğretmen olamazlar." (Erkek, 59 yaş) 

"….atölye ders saatlerini azalttık, alan eğitimi derslerini koyduk. İngiltere'deki, 
Amerika'daki o programlara da bakarak, alan eğitimine ne kadar yer ayrılmış, 
alan kültürüne ne kadar yer ayrılmış, atölyelere ne kadar yer ayrılmış, bunları 
da göz önüne alarak bir program hazırlama içerisinde bulunduk, fakat çok 
büyük tepkiler aldık." (Erkek, 63 yaş) 

 "….bunların bir kısmı zaten vardı, sadece günümüz şartlarına uygun olarak 
içerikleri çağdaşlaştırıldı." (Erkek, 59 yaş) 

"…İnsanın Sanatsal Gelişimi, zaten hem çocuk resimlerini anlama, hem de 
kültür anlamda bir katkı getirdiği için olmazsa olmaz derslerden biridir." 
(Kadın, 54 yaş) 

f. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı 

ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında "programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı 

ile ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt bulmak için, öğretim elemanlarıyla 

yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar ve 

alt kodlar Çizelge 60'da oluşturulmuştur: 

 

 

 



Çizelge 60. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerinin Uygulamalı Sanat Atölye Derslerine Katkısına İlişkin 
Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler  Kodlar Alt Kodlar  

Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerinin 
Uygulamalı Sanat Atölye 
Derslerine Katkıları  

Ders İçeriklerine 
İlişkin Görüşler 

Kuramsal 
Derslerin 
İşleniş Biçimi 

- Yapılandırmacı eğitim anlayışına 
uygun içerik.  

- Estetik kavramının ve sanat eserinin 
tartışılması gerekliği. 

- Batı Sanatı Tarihinin araştırılmasını 
sağlaması.  

- Kavramsal sanatın öğretilmesi. 
- Sanat eleştirisinin öğretilmesi. 
- Sanat tarihinin dünya kültür tarihine 

katkılarının kavranması. 
Kuram 
Uygulama 
İlişkisi 

- Kuramsal derslerin uygulamayı 
etkilemesi. 

- Uygulamayı kuramsal derslerle 
destekleme gereği.   

- Uygulama ve kuram derslerini bir 
bütün olarak ele alma gerekliği. 

- Sanat tarihi içerikli derslerin olumlu 
katkısı.  

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince görev 

alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanmasında 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine 

katkısına ilişkin görüşleri "ders içeriklerine ilişkin görüşler" adlı kategoride 

çözümlenmiştir 

 Öğretim elemanları uygulamalı sanat atölye derslerine önemli katkılar 

sunan kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin programda artırılması gerektiğini 

düşünmektedirler. Ayrıca öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için bu dersin 

hazır bulunuşluğunun önemine değinmişlerdir. Öğretim elemanları kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerinin içeriklerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımına göre 

düzenlenmesi gerektiği görüşündedir. 

"Uygulama derslerinde vereceğiniz bir örneği çocuğun hayatında ilk defa 
görüyor oluşuyla, tabii ki bir başka derste onun üzerinde konuşulmuş, ondan 
bahsedilmiş olması arasında çok büyük fark var. Hazır bulunuşluk dediğimiz şey 
çok önemli. Çocukların hepsi az-çok aynı şeyleri biliyor olmalılar ki üzerine bir 
şey koyabilesiniz. Bugün "yapılandırmacı eğitim" diyoruz. Temeli olmayan bir 
inşaatın üstüne iki kat, üç kat çıkmaya kalksanız yapamazsınız, olmaz. O yüzden 
bence bağlantılı ve çok önemli." (Kadın, 50 yaş) 

Resim-iş öğretmenliği programının sanatçı yetiştirmeye yönelik 

yapılanmasından vazgeçilip, sanat öğretmeni yetiştirmenin hedeflendiği 1998  

programında alana yönelik kuramsal derslerin işlenmesi gerektiğine ilişkin 

görüşler saptanmıştır. Ayrıca 1998 yılı programındaki kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin nitelikli bir sanat eğitimcisi yetiştirmek için programda yer almasının 



gerekli olduğuna ilişkin görüşler de belirtilmiştir. 

"…özellikle alan eğitimi dersleri, öğretmen yetiştirmeye, yani sanatçı olan ya da 
sanat eğitimi alan bir kişiyi öğretmen yapmaya yönelik derslerdir." (Erkek, 59 
yaş) 

"…ikinci sınıfta resim atölye gören bir öğrenci resimle ilgili aslında Batı Sanatı 
Tarihini, Türk Sanatı Tarihini, Çağdaş Türk Sanatı, Estetik, Sanat Eleştirisi, 
bunların hepsini zaman içinde görmesi gerekiyor, çünkü tek başına resim atölye 
dersi çocuğa hiçbir şey ifade etmez." (Kadın, 50 yaş) 

Bu derslerin öğrencilerin sadece alan bilgisine değil aynı zamanda 

entelektüel bilgi birikimine de katkı sağladığı da vurgulanmıştır. 

"Entelektüel yapıya sahip bir sanatçı olabilmesi için üniversitede eğitim 
almaları gerekir ve aldıkları teorik dersleri de uygulamalarında daha orijinal, 
daha yaratıcı hâlde ortaya koymaları beklenir kendilerinden." (Erkek, 59 yaş) 

g. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının 1998 programının 

gereksinimleri karşılaması ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında "1998 programı ilgili 

gereksinimleri karşılayabildi mi?" sorusuna aşağıdaki şekilde yanıt vermişlerdir: 

"Amaç sanat öğretmeni yetiştirmekti bunu tam olarak karşıladı denemez. Ancak 
bir anlamda da evet denilebilir. Özel Öğretim Yöntemleri içerisinde estetiğin 
öğretilmesi, sanat eleştirisinin olması güzel oldu. O tam karşıladı bence. Onun 
içerisine müze eğitimi, kültürlerarası eğitim girdi. Biraz da eski disiplinlerarası 
eğitim orada yerine oturmaya başladı. Yoksa öbür türlü, eski sistemdeki, sadece 
uygulama ağırlıklı sanat dersi yapan öğretmenler olacaktı." (Kadın, 48 yaş) 

"Tabii ki çok büyük değişiklik yaptı: En önemlisi de yapısal değişiklik oldu. 
Resim iş öğretmeni yetiştiren lisans programları 150-160 krediden 240 
kredi/saate kadar çeşitleniyordu ve 150-160 kredi/saat alan öğrenci de resim iş 
öğretmeni oluyordu, 240 kredi alan da. Bu çok büyük bir adaletsizlikti, çağdaş 
değildi. Çağdaş öğretmen yetiştirme programlarındaki toplam kredi genellikle 
120-130 civarında kredi/saattir. Yükseköğretim Kurulu bize bu görevi vermeden 
önce zaten bunun çalışmasını yapmış. Dolayısıyla biz, belirlenmiş olan 130 
kredilik 144 şablonların içinde hareket ettik. Tabii Türkiye'de uygulamalı 
dersler veren bölümlerde uygulamalar biraz daha fazla olmak zorunda olduğu 
için biz 140 krediye kadar çıkardık." (Erkek, 59 yaş) 

"Evet, 1998 programı çok iyi niyetlerle konuldu ama, maalesef bu konuda 
yetişmiş eleman yoktu. Siz istediğiniz kadar ders açabilirsiniz ama, elemanınızın 
bu konuya ne kadar uygun olduğu önemli. Sanat Öğretiminde Uygulamalar 
dersinin içeriğini dolduracak şeyi, dediğim gibi, daha çok iş teknik dersinde 
almış oldum. Sanırım o ders de sonradan değiştirildi." (Kadın, 50 yaş) 

Uzman görüşlerine göre yapısal anlamda önemli ve olumlu katkılarla 

hazırlanan 1998 programı ile alana yeni dersler eklenmiştir. Özellikle sanat 



eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik yeni dersleri verecek yeterli donanımda 

öğretim elemanının olmadığı belirtilmiştir. Bu durum öğretim elemanlarının 

ısrarla atölye derslerini yürütmek istemelerine neden olmuştur. 

"Kimse kuramsal alan derslerini istemiyor, herkes resim atölye derslerini istiyor 
ya da anasanat atölye derslerini istiyordu. Bu yeni derslere eleman yetiştirilmek 
üzere çaba sarf ettik. Ne yazık ki bazılarının 2006’da kaldırıldığına şahit olduk." 
(Kadın, 50 yaş) 

Bazı uzmanlar, öğretmenlik uygulaması ile ilgili olarak özellikle Milli 

Eğitim ile bağlantılarını aktif tutan fakülteler, öğretmenlik uygulaması ile ilgili 

olarak gereksinimlerin yeterince karşılandığını düşünmekteler. 

"Karşılandı. Okul deneyimlerinde, öğretmenlik uygulamalarında biz güzel 
sonuçlar aldık. Buradaki Milli Eğitimle ikili ilişkiler çok iyi kuruldu. 
Fakültemizde o dönemki bu işle ilgilenen Dekan Yardımcısı H.H. bu 
konuda çok deneyimli, eskiden Milli Eğitimde müdürlük yapmış birisiydi. 
O yüzden bizde bu uygulamalar planlı programlı gitti. İlk başta okullar, 
iletişim, formlar, öğrencilerin takibi…vs. her şey baştan öyle başladığı 
için sıkıntı çekmedik." (Kadın, 48 yaş) 

Alan uzmanlarının 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı ve 

programın hazırlanma süreci hakkındaki görüşlerinden yola çıkılarak oluşturulan 

soru temaları ve temalara karşılık gelen kategoriler Çizelge 61'de sunulmuştur: 

Çizelge 61. Görüşme Soruları Doğrultusunda Oluşturulan Soru Temaları ve Bu 
Temalara Karşılık Gelen Kategoriler (2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 
Programı) 

Soru Temaları Kategoriler 
Amaç, Hedef, Gerekçe  Güncelleme  
Temel Alınan Model  Bilimsel Çalışmalar 
Yenilikler  Programa Yönelik Olumlu Gelişmeler 

Programa Yönelik Olumsuz Gelişmeler 
Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerine Yönelik 
Gereksinimler 

Gereksinimler  

Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin Uygulamalı 
Sanat Atölye Derslerine Katkıları 

Derse İlişkin Görüşler 

Kuramsal ve Zorunlu Sanat Derslerinin Meslek 
Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel Kültür Olarak 
Tanımlanması 

İçerik 

Yeni Yapılanma İhtiyacı  Gereksinimler 
Öğretim Elemanlarına Öneriler  Gereksinimler  

a. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanma 

amacı, hedefi ve gerekçesi ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

Görüşmede ilk olarak "Programın hazırlanma amacı, hedefi, gerekçesi ile 

ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için, öğretim elemanlarıyla 



yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle soru temaları, kategoriler kodlar ve 

alt kodlar Çizelge 62'de oluşturulmuştur: 

Çizelge 62. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Amacı, Hedefi ve 
Gerekçesine İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen 
Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temalar  Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 
Amaç, Hedef, Gerekçe  Güncelleme İçerik - 1998 Programının aksayan 

yönlerinin düzeltilmesi. 
- 1998’de hazırlanan 

programlardaki derslerin 
bazılarının çıkarılması.  

 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının düzenleme sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın hazırlanma 

amacı, hedefi, gerekçesi ile ilgili görüşleri, "güncelleme" kategorisi ile 

çözümlenmiştir.  

Öğretim elemanları, programın amacının 1998 programının aksayan 

yönlerinin düzenlemesi olduğunu belirtmişlerdir. Ancak eksikliklerin 

karşılanmadığını hatta alana yönelik bazı derslerin programdan çıkartılması ve 

öğretmenlik uygulamasının düşürülmesi konusunda eleştirilerini dile getirenler 

de olmuştur. 

"Evet, yeniden yapılanma sürecinin tekrar gözden geçirilip bu yeni derslerin ne 
kadar faydalı olup olmadığıyla ilgili, bunların ihtiyacı ne kadar karşılayıp 
karşılamadığıyla ilgili bir sorgulama dönemi gibiydi." (Kadın, 50 yaş) 

"Düzenlemeden haberdar değildik. Önceki programın aksayan taraflarının 
iyileştirilmiş hâli diye düşündüm." (Kadın, 48 yaş) 

"Programlar hazırlanırken en ideal amaçlar, davranışlar düşünülerek hazırlanır 
ve bunlar belli süzgeçlerden geçer. Bu, ekonomi süzgecidir, sosyoloji süzgecidir, 
psikoloji süzgecidir, insan davranışına uyuyor mu, parasal imkânlara, 
kültürümüze uyuyor mu vesaire, bu süzgeçlerden geçer. Böyle bir çalışma 
içerisinde bir program ortaya çıkar ve bu programı siz uygulamaya koyarsınız. 
Bu uygulama sonucunda da programdan dönüt alırsınız, acaba bu program 
amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirdi diye." (Erkek, 63 yaş) 

b. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın ihtiyaç 

analizi ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar Öğretim elemanları programın 

düzenleneceğine yönelik ihtiyaç analizi yapılmadığını belirtmişlerdir. 

"Belki ihtiyaç analizi yapılmadı ama, bu yeniden yapılanma sempozyumunda 
konuşuldu. Burada birçok farklı üniversiteden öğretim üyesinin fikrini öğrenmiş 



olduk. Buna belki bir analiz denilebilir." (Kadın, 50 yaş) 

c. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının program geliştirme 

sürecinde temel alınan modelle ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programında "Program geliştirme sürecinde temel alınan 

modele ilişkin görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için, öğretim 

elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle soru temaları, 

kategoriler, kodlar ve alt kodlar Çizelge 63'te oluşturulmuştur:  

Çizelge 63. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı Sürecinde Temel 
Alınan Modele İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen 
Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 
Temel Alınan Model  Bilimsel Çalışmalar Düzenleme - 1998 programı üzerine 

kurulmuştur. 

Güncellenen 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının 

düzenlenme sürecinde görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının 

programın hazırlanmasında temel alınan model ile ilgili görüşleri "bilimsel 

çalışmalar" adlı kategoride çözümlenmiştir. Güncelleştirilen 2006 Resim-İş 

Öğretmenliği Lisans Programının 1998 programı model alınarak düzenlendiğine 

ilişkin görüşler saptanmıştır. 

"1998 yılı programı model alınmış, onun üzerine düzeltmeler yapılmış 
diyeceğim." (Kadın, 48 yaş) 

"Zaten mevcut olan 1998 programının iyileştirilmesiydi, -burada yeni bir model 
söz konusu değildi- daha çok onu biçimlendirmeye yönelikti." (Kadın, 50 yaş) 

d. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın getirdiği 

yeniliklerle ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programında "Programın getirdiği yeniliklere ilişkin görüşleriniz nelerdir?" 

sorusuna yanıt aramak için, öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde 

edilen verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar ve alt kodlar Çizelge 64'te 

oluşturulmuştur:  

 

 

 



Çizelge 64. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Getirdiği 
Yeniliklere İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen 
Kodlar, Alt Kodlar 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın 

yeniliklerine ilişkin görüşleri "programa yönelik olumlu gelişmeler ve programa 

yönelik olumsuz gelişmeler" adlı kategorilere ayrılarak çözümlenmiştir. 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Sanat Öğretimi 

Deneyimi, Sanat Öğretimi Uygulamaları gibi bazı derslerin kaldırılması ve Okul 

Deneyimi dersinin azaltılması eleştirilmiştir. Sanat eğitiminde beceri 

kazandırılmaya yönelik ve proje çalışmalarına katkısı olan bu dersler için uzun 

süre eleman yetiştirilmeye yönelik yatırım yapılırken, bu derslerin 

kaldırılmasının olumsuz olduğu vurgulanmıştır. Öte yandan bu derslerin bazı 

üniversitelerde öğretim elemanı yetersizliği gibi nedenlerden ötürü işlenememesi 

önemli bir sorun olarak vurgulanmış ve bu derslerin kaldırılmasının programın 

getirdiği yeniliklerden olduğu bazı uzmanlar tarafından belirtilmiştir. 

"Bu programın önceki programın aksayan taraflarının iyileştirilmiş hâli diye 
düşündüm. Sanat Öğretiminde Uygulamalar, Sanat Öğretimi Deneyimi gibi 
derslerin buradan kalkmış olduğunu görüyorum, çünkü o derslerde artık 
verimsizliğe düşülmüştü, iyi işler çıkmıyordu. Orada onlar düzenlenmiş. 
Dediğim gibi, biz de burada bazı şeyleri değiştirdik." (Kadın, 48 yaş) 

Düzenlenen programda Estetik dersinin kaldırılması program açısından 

olumsuz bir gelişme olarak görülürken programa eklenen Sanat Felsefesi dersinin 

Estetik dersini kapsayabileceği yönünde görüşler belirtilmiştir. 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 
Yenilikler  Programa 

Yönelik 
Olumlu 
Gelişmeler  

Derslere 
Yönelik  

- Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersinin programa 
eklenmesi. 

- İşlenemeyen derslerin çıkarılması. 
- Desen dersinin artırılması. 

Programa 
Yönelik 
Olumsuz 
Gelişmeler  

İsim Sorunu - Programın ismi ile atama biçiminin tutarsızlığı. 

Derslere İlişkin 
sorunlar 

- Derslerin tanımlanmasında aksaklıkların olması. 
- Estetik dersinin olmaması. 
- Sanat Öğretimi Deneyimi dersinin olmaması.  
- Okul uygulamalarının azaltılması. 
- Beceri kazandırılan, projeye yönelik, yaratıcılığını 

geliştirmeye yönelik ders olan "Sanat Öğretimi 
Uygulamaları" dersinin kaldırılması. 

- Düzenlenecek program için önerilenin dışında 
farklı bir programın uygulanması. 

Öğretim 
Elemanı Sorunu 

- Dersi verecek öğretim elemanı sayısına çözüm 
getirilmemesi. 

- Eleman yetiştirilen yeni derslerin programdan 
kaldırılması. 

- Öğretim elemanlarının hedef kitleye yönelik 
bilgileri paylaşma sorunu. 



"Estetik adı altında bir dersin olmaması sanat eğitimcisi yetiştiren bir kurumda 
çok büyük bir eksikliktir." (Erkek, 59 yaş) 

"Estetik dersi yerine sanat felsefesi dersi var. …..sanat felsefesi, sanat 
psikolojisi, sanat sosyolojisi diye başlayan derslerin hepsinin genel adı 
estetiktir, estetik alan içinde toplanır. Bunun ders olarak farklı farklı konulara 
ayrılıp adlandırılması bu nedenledir. Sanat psikolojisi estetiğin psikolojiyle ilgili 
kısmıdır, felsefesi felsefeyle ilgili kısmıdır." (Erkek, 63 yaş) 

Atölye ders kredi/saatinde az da olsa bir artış sağlanması ve Desen 

dersinin iki dönem işlenmesi programın olumlu gelişmeleri arasında 

gösterilmiştir. 

"Mesela dördüncü sınıftaki sanat atölye sekiz saat olmuş oldu; o uygun. Desen 
dersi bir dönem daha artmış oldu; önceden sadece bir dönemde işleniyordu." 
(Kadın, 48 yaş) 

e. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslere yönelik gereksinimlerle ilgili görüşlerine 

ilişkin cevaplar 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında "kuramsal ve zorunlu 

sanat derslerine yönelik gereksinimlere ilişkin görüşleriniz nelerdir?" sorusuna 

yanıt aramak için, öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen 

verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar, alt kodlar Çizelge 65'te 

oluşturulmuştur:  

Çizelge 65. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerine Yönelik Gereksinimlere İlişkin Soru Temaları, 
Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 
Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat 
Derslerine Yönelik 
Gereksinimler 

Gereksinimler  Öğretim Elemanı - Dersi veren öğretim üyelerinin kendilerini 
yetiştirmesi, yenilemesi ve çağa uygun 
değiştirmesi gerekliği. 

Ders Saatleri ve 
Adları 

- Kaldırılan Estetik dersine duyulan gereksinim. 
- Kredi azaltmak uğruna kaldırılan derslere 
duyulan gereksinim. 

- Ders adlarındaki değişikliklerin belirsizliği.  
- Ders kredi/saatlerinin azaltılması. 
- Çağdaş Dünya Sanatı ve Çağdaş Türk Sanatı 
derslerine duyulan gereksinim. 

- Kodlamaların neye göre düzenlendiği 
belirsizliği. 

- Bazı kodlamaların hatalı olması. 

İşlenişi - Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin her 
dönem okutulması gerekliği. 

- Sanat akımlarını görsel olarak da, bilişsel olarak 
da tanıtan derslere gereksinim. 

- Derslerin dönemlerinin değişmesi.  
- İçeriğin değişmesi. 



2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın 

hazırlanmasında kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik gereksinimler ile 

ilgili görüşleri "gereksinimler" adlı kategoride çözümlenmiştir. 

Derslerin önceki programa göre dönemlerinde değişikliklerin olduğu ve 

bazı derslerin kaldırılmasından dolayı kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 

gereksinimi karşılamada yetersiz kaldığına değinilmiştir. 

"Siz disipline dayalı sanat eğitimi anlayışını buraya temel alıyorsunuz, estetik 
dersi eksik. Niye çıkarmışlar?" (Kadın, 54 yaş). 

Derslere yönelik gereksinimlerin dersi verecek öğretim elemanıyla 

ilişkilendirilmesi gerektiği ve dersi verecek öğretim elamanının dersin içeriği 

konusunda kendisini geliştirme zorunluluğu olduğuna değinilmiştir.  

"Benim düşüncem daha çağdaş olması gerektiği konusunda. Dediğim gibi, 
dersin ismini değiştirmek çok şeyi değiştirmiyor. Sonuçta dersi veren hocalar 
aynıysa, dersin ismini ne kadar değiştirirseniz değiştirin çok bir şey değişmez." 
(Kadın, 50 yaş) 

Önceki programda birinci yarıyılda başlayan kuramsal ve zorunlu sanat 

derslerinin yeni programda ikinci yarıyılda başlamasının öğrencinin ilk yarıyılda 

okul ortamına alışmasıyla ilgili olabileceği vurgulanmıştır. 

"Aslında şöyle bir şey: Tabii ki öğretmenlik mesleğine geldikleri için, bildiğim 
kadarıyla daha çok öğretmenlik mesleğine giriş gibi dersleri birinci döneme 
aldılar. Belki onun sıralamasında, biraz daha ortama alışıp ondan sonra alan 
derslerini almaları doğru olabilir, yani onda bir sakınca görmüyorum. 
İçeriğinin daha donanımlı olması, olabildiği kadar her dönemde böyle bir dersin 
olması, birbiriyle bağlantılı derslerin mutlaka bulunması gerektiğini 
düşünüyorum." (Kadın, 50 yaş) 

İnsanın Sanatsal Gelişimi dersinin kaldırılıp programa Çocuğun Sanatsal 

Gelişimi dersinin eklenmesi uzmanlar tarafından değerlendirilirken iki dersin 

içeriğinin kapsam olarak farklı olduğuna ilişkin görüşler saptanmıştır. 

"Aslında Batı'da İnsanın Sanatsal Gelişimi olarak geçiyor. Sonradan bunun 
yanlışlıklara yol açtığını düşündüm. Neden biliyor musunuz? İnsanın Sanatsal 
Gelişimi dersinin içeriğine bakmadan, "hadi sen ver" diyorlar. Bölümlerde, 
insanın sanatsal gelişimini sanat tarihi dersi olarak veriyorlar, sanatın öyküsü 
olarak veriyorlar. O anlaşılsın diye Çocuğun Sanatsal Gelişimi olarak 
düzeltmiştik." (Erkek, 63 yaş) 

"Bir tarafta İnsanın Sanatsal Gelişimi var, öbür tarafta da Çocuğun Sanatsal 
Gelişimi var. Biz burada sanat eğitimcisi yetiştiriyoruz ama, sadece çocuklara 



eğitim vermiyoruz, hayat boyu öğrenme kapsamında biz yetişkin sanat eğitimi de 
veriyoruz, illa çocuğun olmasına gerek yok diye düşünmüştüm." (Kadın, 48 yaş) 

f. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı 

ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında "programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı 

ile ilgili görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt aramak için, öğretim elemanlarıyla 

yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar ve 

alt kodlar Çizelge 66'da oluşturulmuştur: 

Çizelge 66. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Kuramsal 
ve Zorunlu Sanat Derslerinin Uygulamalı Sanat Atölye Derslerine Katkısına 
İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen Kodlar, Alt 
Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 

Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerinin 
Uygulamalı Sanat Atölye 
Derslerine Katkıları  

Derse İlişkin 
Görüşler  

Eleştiriler - Kuramsal alan dersleri yeterli olmayınca üç 
öğrenme alanının (Görsel Sanatlarda 
Biçimlendirme, Görsel Sanat Kültürü, Müze 
Bilinci) uygulanabilirliğini azaltması.   

- Derslerin işlenişinde bir standart 
oluşturulabilir. 

- Kültürel miras ve müze eğitimi konularında 
yetişmiş, tecrübeli öğretmenlere duyulan 
ihtiyaç.  

İçerik 
Önerileri 

- Disipline dayalı sanat anlayışı mevcut 
olması. 

- Kuramsal derslerin uygulamayı 
etkilediğinden dolayı derslerin   
kaldırılmaması gerektiği. 

- Estetik dersinin programa yeniden 
eklenmesi. 

- Ders için belirli ortak kaynaklar 
kullanılması. 

- Ders içeriklerinin derinleştirilmesi. 
- Çağdaş sanata yönelik derslerin programa 

eklenmesi. 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın 

hazırlanmasında kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 

derslerine katkısı ile ilgili görüşleri "derse ilişkin görüşler" adlı kategoride 

çözümlenmiştir. 

Aşağıdaki alıntıda görüleceği üzere düzenlenen yeni programda kuramsal 

ve zorunlu sanat derslerinin sayılarında ve saatlerinde azalmanın olması üç 



öğrenme alanının uygulanabilirliğini azalttığı için uzmanlarca eleştirilmiştir. 

Kuramsal derslerin uygulamalı sanat atölye derslerine olan katkısı nedeniyle yeni 

programda işlenmeye devam edilmesi gerektiği önerilmiştir. 

"Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin atölye derslerine dolaylı yoldan katkısı 
elbette var. Öğrencinin genel kültür birikimine sahip olması gerekir; atölye 
dersinde belki yeterli olmayan, sanat akımlarının öğretisinde, sanatçıların 
yapıtlarının öğretisinde, sanat tarihi grubu dersleri bu konuda bilgi vererek 
çocuğun sanatı, sanat akımlarını görsel olarak da, bilişsel olarak da tanımasına 
yardımcı olan dersler; böylesine bir katkısı var. Estetik yönüyle ilgili de, 
yaratıcılık nedir, yaratıcılık nasıl gelişir, bu tür kuramsal bilgilerle de kendi 
donanımını güçlendirecektir; böyle bir katkısı olacaktır." (Erkek, 63 yaş) 

"Sanat elemanı ve ilkelerini öğretmek durumunda olduğumuza göre, o zaman 
öğretmen sanat eleman ve ilkeleriyle ilişki kurmak, kuramsal olarak bunu 
vermek ve öğrenci de öğrendiklerini malzemeye aktarmak zorunda." (Kadın, 54 
yaş) 

g. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel 

Kültür olarak tanımlanması ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında "programda yer alan 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel 

Kültür, olarak tanımlanmasına ilişkin görüşleriniz nelerdir?" sorusuna yanıt 

aramak için, öğretim elemanlarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerle 

hazırlanan soru temaları, kategoriler, kodlar, alt kodlar Çizelge 67'de 

sunulmuştur: 

Çizelge 67. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerinin Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi ve Genel Kültür Olarak 
Tanımlanmasına İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara Karşılık Gelen 
Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 

Kuramsal ve Zorunlu Sanat 
Derslerinin Meslek Bilgisi, Alan 
Bilgisi ve Genel Kültür Olarak 
Tanımlanması 

İçerik  

 

Yeterlikler 

 

- Sadece "Genel Kültür" ifadesinin 
yetersiz kalması.  

- GK derslerinin başka bölümlerde de 
okutulması gerekliği. 

Gereklikler - Alan tanımlaması ifadesinin 
eleştirilmesi.  

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma süresince 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının programın 

hazırlanmasında kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin meslek bilgisi, alan bilgisi 

ve genel kültür olarak tanımlanmasına ilişkin görüşler "içerik" adlı kategoride 



çözümlenmiştir. 

Programda; Sanat Tarihine Giriş, Çocuğun Sanatsal Gelişimi AB dersi; 

Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi, Çağdaş Sanat derslerinin 

GK dersi olarak sınıflandırılmasına ilişkin olarak uzmanların çoğu özellikle GK 

dersi olarak tanımlanan derslerin sadece GK dersi olarak tanımlanmasının uygun 

olmadığı görüşündedirler. Bu derslerin aynı zamanda "sanat" ya da "alana 

yönelik alan eğitimi" dersleri olduğuna yönelik görüşler de belirtilmiştir.  

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki derslerin kodları 

programda belirtilmemiştir. Alan tanımlamalarını değerlendiren uzmanlara göre; 

"Çok zorunlu muydu tartışılır. Bize, şablon olarak böyle kategorize etmeniz 
gerekiyor diye gelmişti, öyle hatırlıyorum. Biz 2006'ya kadar "RES" diye 
kodluyorduk ama, sonrasında alan eğitimi, meslek bilgisi gibi birtakım kodlar 
konuldu önüne." (Kadın, 50 yaş) 

"1998 programında yer alan Sanat Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Batı Sanatı 
Tarihi, Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı, Estetik, Sanat Eleştirisi 
dersleri hem genel kültür dersidir, hem de alan ve alan eğitimi dersi. Bunlar 
sanatçı olacak ya da sanatı öğretecek kişilerin bilmesi gereken derslerdir. 
Bunlar hem kendi kültürlerini anlatırlar, hem de eğitime katkı yaparlar. Sanat 
tarihini öğrenmesi "genel kültür"dür ama, sanat tarihini ilkokul, ortaokul, lise 
öğrencisine aktarmayı öğrenmesi "alan eğitimi"dir. Sanat tarihinin iki yönlü 
içeriği vardır: Birincisi genel kültür kazandırmak, ikincisi de onu eğitime adapte 
etmek. İnsanın Sanatsal Gelişimi dediğimiz ders de tamamen eğitim dersidir." 
(Erkek, 59 yaş) 

"1998 programına baktığımızda İnsanın Sanatsal Gelişimi dersi "Özel Öğretim 
Yöntemleri" kapsamında düşünülebilir. Diğer dersler "Sanat Kültür" dersi 
olarak tanımlanabilir." (Kadın, 50 yaş) 

2006 programında tanımlanan dersleri inceleyerek değerlendirme yapan 

uzmanlara göre, GK olarak tanımlanan kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin MB 

ya da AB dersleri olarak tanımlanması olanaklıdır. 

"Genel kültür değil de, alan ve alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bence 
yeterliydi." (Kadın, 48 yaş) 

"Özel Öğretim Yöntemleri, Çocuğun Sanatsal Gelişimi dersi, Müze Eğitimi ve 
Uygulamaları, daha önce Sanat Öğretimi Uygulamaları derslerimiz vardı; 
bunlar "alan eğitimi dersleri" olarak geçiyor." (Erkek, 63 yaş) 

Sadece GK dersi ya da sadece AB dersi olarak tanımlanmaktansa Alan 

Kültür dersi olarak tanımlanabileceği yönünde görüş bildiren uzman da vardır. 

"…Bu dersler alan kültür dersleridir. Alan kültür derslerini teorik anlamda iki 
gruba ayırıyorum: Bir sanat tarihi grubu dersleri, iki estetik grubu 



dersleri….Sanat Tarihine Giriş, Türk Sanatı, Batı Sanatı, Çağdaş Sanat buraya 
kadar olan kısmın tamamen sanat kültür dersleri, sanat tarihi grubu dersleri 
olarak adlandırılması gerekir. Sanat Eleştirisi dersi de, estetik grubu olan sanat 
kültür dersidir. İnsanın Sanatsal Gelişimini buradan çekiyorum, o farklı. Bu 
ders aslında özel öğretim yönteminin parçası olan bir ders. Çocuğun Sanatsal 
Gelişimi de aynı." (Erkek, 63 yaş) 

Aşağıdaki alıntıda görüleceği üzere derslerin GK olarak tanımlanmasının 

nedeni olarak YÖK'ün belirlediği kredi sayısından kaynaklı bir zorunluluk 

olduğu düşünülmektedir. 

"….dersler için belirli bir kredi sayısı belirlenmiş olabilir. Böyle bir durum 
olduysa seçim yapmışlardır." (Kadın, 54 yaş) 

"Buradaki hocalarımıza da öyle bir yüzdelik zorunlu tutulduysa, onlar da, biz 
bunları genel kültürün içerisinde verelim demiş olabilirler." (Kadın, 48 yaş) 

h. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde 

görev alan ya da alanda uzman olan öğretim elemanlarının 2006 programının 

gereksinimleri karşılaması ile ilgili görüşlerine ilişkin cevaplar 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına ilişkin "program 

gereksinimleri karşılayabildi mi?" sorusuna öğretim elemanları aşağıdaki 

yanıtları vermişlerdir: 

"Evet, karşılıyor denilebilir. Ders içeriklerini hocanın kendisi zaten ayarlıyor, 
deneyimli hocaysa biliyor. Siz ne kadar dersin ismini, içeriğini, saatini 
değiştirirseniz değiştirin hoca yine yapacağını yapıyor. Kendine göre işliyor." 
(Kadın, 48 yaş) "Bu ders içeriklerinin içini nasıl dolduracağı öğretim 
elemanlarına bırakılmış, öğretim elemanlarının donanımına bırakılmış." (Erkek, 
59 yaş) 

Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkilerin kopuk olmasından kaynaklanan 

sıkıntılar da bir uzman tarafından önemle vurgulanmıştır. 

"Milli Eğitimle YÖK'ün ya da fakültelerin kopuk oluşu." (Kadın, 50 yaş) 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına yönelik yeni bir yapılanmaya 

duyulan ihtiyaca ilişkin elde edilen verilerle soru temaları, kategoriler, kodlar ve 

alt kodlar Çizelge 68'de sunulmuştur. 

 

 

 



Çizelge 68. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Yeni Bir Yapılanmaya 
Yönelik Duyulan Gereksinime İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve Temalara 
Karşılık Gelen Kodlar, Alt Kodlar 

Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 

Yeni Yapılanma 
İhtiyacı  

Gereksinimler 

 

Güncelleme 

 

- Güncel sanat bilgisine duyulan ihtiyaç. 
- Kavramsal sanata eğilme ihtiyacı. 
- "Görsel kültürü" öğrenme ihtiyacı.  
- Çağdaş sanat okumaları ve sanat öğretiminde 

uygulamalar derslerine duyulan ihtiyaç. 
- Dünyayı takip ederek çağdaş programlar 

hazırlama ihtiyacı.  
Öğretim Teknikleri - Medyanın kullanımının artması. 

- Farklı yöntem ve teknikleri öğrenme ihtiyacı. 
- Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı 

ilerlemelerin izlenmesi ve içeriğe eklenmesi 
ihtiyacı. 

Eleştiriler - Mevcut sorunları çözme ihtiyacı. 
- Ders adlarına ilişkin sorunlar 
- Milli Eğitim ile işbirliği sisteminin tamamen 

düzeltilmesi gereği.  
- Bölümlerin ihtiyaçlarını ve bölümdekilerin 

önerilerini dikkate almak. 
- Programın isminin değişmesi. 

Uzmanlaşma - Alan uzmanlarına ulaşma ihtiyacı. 
- Öğretmenlik uygulamalarının artırılması. 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına yönelik yeni bir yapılanmaya 

ihtiyaç olup olmadığına ilişkin görüşler "gereksinimler" adlı kategoride 

çözümlenmiştir. Uzmanlar her programın, zamanın koşullarına göre 

güncellenmesi gerektiğini belirtmiş ve Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programında yeni bir düzenlemeye gidilmesini önermişlerdir. Programı yürüten 

öğretim elemanlarının gelişmelere ayak uydurmaları gerektiğini vurgulamışlardır. 

"Bir eğitim kurumunun yapılanmasında o kurumun bir var oluş amacı vardır, 
yani kurumun amacı nedir; biz buna eğitim sisteminde genel amaç deriz. Bu 
amacı da ortaya koyarken ülkedeki dağılım, istihdam durumu, ihtiyaç durumu 
nedir, onlar göz önüne alınır. Bunlar, planlama, programlama dairelerinin 
yapacağı işlerdir. Bütün bunlar göz ardı edilmiş durumda." (Erkek, 63 yaş) 

"Program geliştirme dinamik bir süreçtir, çok ciddi takip edilmesi gerekir ve 
yerinde müdahalelerle ve bilimsel araştırmalara dayalı verilerle 
değiştirilmelidir." (Erkek, 59 yaş) 

"Günümüzün ihtiyaçları değişti; biraz daha güncel sanata, kavramsal sanata 
eğilmek gerektiğini düşünüyorum, çünkü biz öğretmen yetiştiriyoruz." (Kadın, 48 
yaş) 

"Öğretmen yetiştirme amacından taviz vermeyen bir program yapılanması 
içerisine gidilmelidir; birinci amaç bu olmalıdır." (Erkek, 63 yaş) 

"Eğitim ve öğretim programımızın çağdaş olması lazım. Bu çağdaşlığı 
sağlayabilmek için de onu hazırlayacak olanların çağdaş düşünceye sahip 
olmaları, dünyaya entegre olmaları lazım." (Erkek, 59 yaş) 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının uygulanışı ile ilgili öğretim 



elemanlarına sunulan önerilere ilişkin elde edilen verilerle soru temaları, 

kategoriler, kodlar ve alt kodlar Çizelge 69'da sunulmuştur. 

Çizelge 69. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının Uygulanışına İlişkin 
Öğretim Elemanlarına Sunulan Önerilere İlişkin Soru Temaları, Kategoriler ve 
Temalara Karşılık Gelen Kodlar, Alt Kodlar 
Soru Temaları Kategoriler Kodlar Alt Kodlar 

Öğretim 
Elemanlarına 
Öneriler  

Gereksinimler İçerik - İçerik geliştirilmeli. 
- Müzelerin eğitim sayfalarının incelenmesi. 
- Derse ilişkin eylem araştırması yapma gerekliği.  
- Çağdaş düşünceye sahip kişiler tarafından çağdaş eğitim ve 

öğretim programı hazırlanması. 
- Disipline dayalı sanat eğitimi ve görsel kültür kuramlarının 

uygulanabileceği ders içeriklerinin hazırlanması.  
Uzmanlaşma - Dünyada sanat eğitimi incelenmesi. 

- Dünyada öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi.  
- Öğretim elemanlarının kendilerini yenileme ihtiyacı. 
- Dersi veren hocanın ders içeriğini sadece kendi bilgi ve 

becerisine göre şekillendirmemesi. 
- Farklı üniversitedeki öğretim elemanlarıyla derslerin 

içerikleri ve yöntemleri hakkında iletişim sağlanması.   
- Sanat eğitimi veren kurumlarda görev yapan 

akademisyenlerin iyi yetiştirilmesi gereği.  

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının uygulanışıyla ilgili öğretim 

elemanlarına ilişkin görüşler "gereksinimler" adlı kategoride çözümlenmiştir. 

Resim Öğretmenliği Lisans Programlarında sanat eğitimcisi yetiştirme 

görevini üstlenen öğretim elemanları ders içeriklerinin geliştirilmesine yönelik 

öneriler sunmuşlardır. Ders içeriklerini hazırlarken ders tanımlarından yola 

çıkarak farklı fakültelerde dersi veren öğretim elemanları ile derslerin içerikleri 

ve yöntemleri hakkında iletişim sağlanmasının verimli olacağı düşünülmektedir. 

Dünya eğitim sisteminin incelenmesi ve sanat alanındaki kuruluşların takip 

edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

"…..öğretim elemanları, içeriği geliştirmek açısından biraz dünyayı takip 
etsinler." (Kadın, 48 yaş) 

"Herkesin kendi dersiyle ilgili farklı üniversitelerle de görüş alışverişinde olup 
belki liselerdeki zümre çalışmasına benzer bir şeyi üniversiteler yapabilir, YÖK 
yapabilir. Aslında dersi veren öğretim üyeleri bir araya gelebilseler, bunun 
içeriğiyle ilgili tartışmalarda ya da görüşmelerde bulunabilse çok daha verimli 
olur diye düşünüyorum. Başka üniversitede bu dersi veren öğretim üyeleri, 
benden farklı nasıl veriyor, ne gibi eğitim teknikleri uyguluyor diye akademik 
anlamda eylem araştırması yapmış olsa herhâlde çok daha verimli olur." 
(Kadın, 50 yaş) 

Yukarıdaki bulguları özetleyecek olursak uzmanlar sanat eğitimcisi 

yetiştirmeyi hedefleyen 1998 programının umut verici olduğunu, 2006 

düzenlemesinin ise kime ve neye göre düzenlendiğinden haberdar olmadıklarını 



ifade etmişlerdir. Herhangi bir ihtiyaç analizi yapılmadan ve herhangi bir 

modelden yararlanılmadan, 1998 programının aksayan yönlerini iyileştirmeye 

dönük bir yapılanma olarak düşünülmüştür. Aynı zamanda düzenlemenin 

beklentileri karşılayamadığı yönünde görüşler mevcuttur. Büyük zorluklarla 

programa yerleştirilen Okul Deneyimi dersinin ilk yarıyılda kaldırılmış olmasıyla 

ağırlığı azalan okul uygulamalarının, üniversite ve milli eğitim işbirliğinin 

kopukluğundan kaynaklanmış olabileceği belirtilmiştir. Öğretmenlik 

uygulamasına yönelik ders saatlerinin düşürülmesini 2006 programının bir eksiği 

olarak gören Küçükahmet (2007:215)'e göre öğretmen yetiştiren kurumların 

programlarına uygulama faaliyetlerinin özenli bir biçimde yerleştirilmesine 

dikkat edilmelidir. Öğretmen yetiştirme standardını belirlemek bu birliktelikle 

sağlanacaktır. 

Yeni düzenlemede kredi sayısı artırılmış olsa da Sanat Öğretiminde 

Uygulamalar, Sanat Öğretimi Deneyimi, Estetik, Çağdaş Dünya Sanatı ve 

Çağdaş Türk Sanatı derslerinin kaldırılmasının doğru bir uygulama olmadığı bazı 

uzmanlar tarafından dile getirilmiştir. Anket katılımcıları gibi uzmanlar da 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin hem uygulamalı atölye derslerine katkısı 

olduğunu, hem de kültür seviyesi yüksek, entelektüel bireyler yetiştirilmesini 

sağladığını belirtmişlerdir. Uğurlu (2013:48-53), 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programındaki dersler ile ilgili Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı son sınıf 

öğrencilerinin görüşlerini almış ve büyük çoğunluğunun Sanat Tarihine Giriş, 

Çocuğun Sanatsal Gelişimi, Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat 

Eleştirisi ve Çağdaş Sanat derslerinin resim eğitim ilkelerini uygulamalarında 

kolaylık sağladığını düşündüklerini saptamıştır. 

Küçükahmet (2007:207), 2006 programında yapılan tanımlamaların 

karıştırılmasından yakınmaktadır. Programların ders kodlarında ortak bir görüş 

birliği olmadan özenle yapılmadığına ilişkin şüphelerini dile getirmiştir. Ders 

kodlarının tanımlamasına ilişkin olarak uzmanlar, derslerin alan tanımlamalarını 

yetersiz bulduklarını, alana yönelik olduğu düşünülen bir takım derslerin sadece 

"genel kültür" olarak tanımlanmasının uygun olmadığını ifade etmişlerdir. Bu 

derslere GK denmesinin gerekçesi olarak YÖK'ün belirlediği kredi 

uygulamasında derslerin MB, AB ve GK olarak bir standardı doldurmasından 

kaynaklı olabileceği söylenmiştir. Uzmanlar Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı 



Tarihi, Sanat Eleştirisi ve Çağdaş Sanat derslerinin GK olarak sınıflanmasının 

yetersiz olduğunu "Sanat Kültür Dersleri" ya da "Alan Kültür Dersleri" olarak 

tanımlanabileceği önerisini getirmişlerdir. Bazı uzmanlar Estetik dersinin 

kaldırılmasına yönelik, Sanat Felsefesi dersinin bu dersi kapsadığı düşüncesinden 

kaynaklı olarak programa Sanat Felsefesi dersinin eklenmiş olabileceğini 

belirtmişlerdir. Eisner (1989:159), "Felsefenin sanatın doğasıyla ilgilenen dalı 

olan estetik" sözüyle estetiğin felsefenin bir dalı olduğunu belirtse de "Estetik" 

adıyla ayrı bir dersin öğrencilere verilebileceği düşünülebilir. Elde edilen 

bulgulardan bazı üniversitelerin Estetik dersini programlarına eklediği 

saptanmıştır. Kurtuluş (2002:157), 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında 

Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi, Sanat Psikolojisi derslerinin yer almamasının 

adayların disipline dayalı sanat eğitimi vermelerini güçleştireceğini vurgulayarak 

bu derslerin programlarda yer alması gerektiğini belirtmiştir. Sanat Felsefesi ve 

Müze Eğitimi ve Uygulamaları gibi derslerin programda zorunlu ders olarak 

işlenmemesi de önemli bir sorundur. Sanat Eleştirisi dersinin kredi/saat sayısının 

düşürülmesi ile ilgili olarak dersin kredi/saatinin artmış ya da azalmış olmasından 

ziyade dersin içeriğinin verimli olarak kullanılmasının önemi vurgulanmıştır. 

Bora (2000:199), Resim-İş Eğitimi'ndeki öğretim elemanlarının büyük bir 

bölümünün ders içeriklerini kendilerinin hazırladıklarını, okuttukları derslerin 

içeriklerini çağın gereklerine göre yetersiz bulduklarını ve her yıl aynı içerikleri 

esas aldıklarını saptamıştır. Programı yürüten öğretim elemanlarına bu konuda 

çeşitli önerilerde bulunan uzmanlar; öğretim elemanlarının ders içeriklerini 

hazırlarken dersi veren hocanın ilgi ve yeterliklerinin yanı sıra dünyadaki 

gelişmeleri ve alana ilişkin çalışmaları takip etmelerini, araştırma yaparak 

kendilerini sürekli yenilemelerini, diğer fakültelerdeki öğretim elemanları ile fikir 

alışverişi yaparak hazırlamalarını önermişlerdir. 

Programdan yetişen öğretmen adayının farklı bir alan ismiyle atanması 

konusunda da sıkıntıların olduğu vurgulanmış ve programın isminin 

değiştirilmesi gerektiği önerilmiştir. Şener (2014:185), bölümlerin akademik 

yapısı ve adı konusunda MEB'e bağlı eğitim kurumlarındaki program ve ders 

değişikliklerine benzer yapı değişikliğini gerçekleştiremediğini saptamıştır. 

Programı yürüten öğretim elemanlarınca önerilen derslere bakıldığında bölümün 

isminin plastik sanatlar alanından sadece "resim" ile sınırlandırıldığı 

görülmektedir. Resim-İş Öğretmenliği adı sanatı kapsamada yetersiz kaldığından 



bölümün adlandırılmasında "Sanat Eğitimi", "Sanatlar Eğitimi", "Güzel Sanatlar 

Eğitimi" ya da "Tasarım Eğitimi" kavramlarını içeren isimler üzerine 

düşünülebilir. Sanat eğitimi konusuna değinen uzmanlar bunun disipline dayalı 

biçimde verilmesi gerektiğini savunmuştur. Resim öğretmenleri sadece iyi resim 

yapabilen ressamlar değil aynı zamanda sanat eserlerini inceleyebilen ve bunları 

eleştirebilecek kabiliyete sahip eğitimciler olarak yetiştirilmelidir. Kurtuluş 

(2002:157) disipline dayalı sanat eğitiminin sanat eğitimcisi yetiştirmesini 

vurgulamıştır: 

"Disipline dayalı sanat eğitimiyle yükümlü olan öğretmenin; bir sanat 
dalında derinlemesine bilgi taşıması, sanat türlerini ve dallarını tanıması, 
sanat tarihi, estetik, sanat psikolojisi ve sanat felsefesi gibi disiplinleri 
çocuğun kavrayabileceği düzeyde aktarabilecek gelişkinlikte kavraması 
ve öğretme yeterliği taşıması beklenir." 

Çağdaş sanat eğitimcisi yetiştirme sürecinde; kültür, kültürlerarası 

etkileşim ve kültürel çeşitlilik gibi kavramlar da göz ardı edilmemelidir. 

Kültürlerarası etkileşimin sağlanması, çeşitli kültürlerin sanat özelliklerinin ve 

sanat eğitiminde kullanılan yöntemlerin bilinmesi için sanat eğitimi programları 

düzenlenmelidir. Karadeniz (2015:49-50), çok kültürlü toplumlarda eğitim 

sisteminin karşılaştığı en önemli olgunun kültürel çeşitlilik olduğunu ve bu 

nedenle günümüzde eğitimin daha esnek, uygun ve kapsayıcı olması gerektiğini 

açıklamıştır. Postmodernizmle birlikte gündeme gelen kültürel çeşitlilik kavramı 

sanatla ilgili çalışmalarda da dikkat çekmiştir. Kültürel çeşitliliğe ilişkin sanat 

eğitimi, estetik kültürlenme eğitiminden çok öncelikle farklı kültürlere saygının 

geliştirilmesi eğitimidir. Bu eğitim, sanatı kültürler arasındaki benzerlikleri 

vurgulamak amacıyla kullanmaktır. Kültürel çeşitlilik eğitimi, yaşam boyu 

devam eden bir süreçtir. Bu sebeple Resim-iş öğretmeni adaylarının, sanatı 

programlarla sınırlı kalmayacak biçimde sanat galerisi, müze ve arşiv gibi okul 

dışı öğrenme ve etkileşim ortamlarına taşıyacak biçimde yetiştirilmeleri 

gerekmektir. Bölgesel ve kültürel kimliklerin etnik, dini ve sosyokültürel 

değerlerin de dikkate alınarak sanat eğitimi alanında yapılacak yeni programlar, 

geleneksel ve çağdaş sanatlarla postmodernizmin gündeme getirdiği yeni 

kavramların birlikteliğinden hareketle düzenlenebilir. Resim-İş Eğitimi 

Programları hazırlanırken bu çalışmadaki bulguların özenle değerlendirileceği ve 

gelecekteki uygulamalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 



Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlar ile uygulamaya ve 

gelecek araştırmalara yönelik öneriler yer almaktadır. 

1. 1998 yılında YÖK'ün yeniden yapılanması kapsamında hazırlanan 

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının adı "Resim Öğretmenliği 

Lisans Programı" olarak tanımlanmıştır.  

2. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı ayrı bölümken Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı ile birlikte Güzel Sanatlar Eğitimi çatısı altında 

anabilim dalına indirgenmiştir.  

3. Programdaki ders kur tanımları YÖK tarafından belirlenmiştir. Tek 

bir merkezin elinden çıkmış standart bir programla uygulama 

farklılıkları ortadan kaldırılmıştır. 

4. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı dört yıl, sekiz yarıyılda 50 

ders, 193 saat ve 146 kredi ile tamamlanmaktadır. Program genelinde 

dersler sayı, kredi ve saat açısından önceki yıllara göre azaltılmıştır. 

5. YÖK/Dünya Bankası Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Projesi 

çerçevesinde hazırlanan İlköğretim Sanat Öğretimi ve Ortaöğretim 

Sanat Öğretimi kitaplarındaki "Dört Alanlı Sanat Eğitimi" anlayışı 

1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programına yansımıştır. 

6. Sanatçı yetiştiren fakültelerden farklı olarak sanat eğitimcisi 

yetiştirmeye yönelik 1998 yılı programında öğretmen eğitimine ilişkin 

Meslek Bilgisi derslerinin ağırlıklı olduğu görülmüştür. 

7. Öğretmenlik uygulamaları artırılmıştır. Önceden sadece dördüncü 

sınıfta uygulamalara gidilirken yeni yapılanmada ilk yıldan mesleği 

tanımak için Okul Deneyimi I programa konulmuştur. Böylece 

öğretmen adayına mesleğe karşı ilgi ve tutumunu ilk yıldan 

deneyimleme olanağı sunulmuştur.  

8. 1998 programında atölye derslerinin kredi/saatleri azaltılmıştır. 

Programda alan bilgisi derslerinden özellikle uygulamalı alan 



derslerindeki azalmalar pek çok tartışmaya neden olmuştur. 

9. 2006 yılında düzenlenen programın ismi "Resim-İş Öğretmenliği 

Lisans Programı" olarak değiştirilmiştir. Program, dört yıl sekiz 

yarıyılda 51 ders, 192 saat ve 154 kredi ile tamamlanmaktadır. 

Programda yer alan derslerin isim, sayı kredi/saat ve yarıyıllarında 

önceki programa göre değişiklik yapılmıştır. 

10. MB ve AB derslerinin sayıları ve kredi/saatleri düşürülmüştür. Ancak 

GK derslerinde hem sayı hem de kredi/saat açısından 1998 

programına kıyasla önemli bir artış söz konusudur. 

11. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında her ders için MB, 

AB ve GK olarak tanımlanan kodlar belirlenmiştir.  

12. Bologna sürecinin başlamasıyla 2006 Resim-İş Öğretmenliği 

Programlarındaki derslerin öğrenme çıktıları, dersin öğretim elemanı 

tarafından düzenlenmiştir. 

13. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve zorunlu 

sanat dersleri dört yıllık resim öğretmenliği lisans programında ilk 

yarıyıldan başlanarak üç yıl boyunca işlenmiştir. 

14. Disipline dayalı sanat eğitimi anlayışı ile kuramsal alan derslerine 

programda ağırlık verilmiştir. 

15. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki kuramsal dersler 

uygulamalı sanat derslerine katkı sunacak biçimde yarıyıllara 

dağıtılmıştır. 

16. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında yer alan kuramsal ve 

zorunlu sanat dersleri (Sanat Tarihine Giriş, Türk Sanatı Tarihi, Batı 

Sanatı Tarihi, Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı, İnsanın 

Sanatsal Gelişimi, Estetik ve Sanat Eleştirisi) toplam 8 ders 20 

kredi/saat olarak işlenmiştir. Bu dersler, program genelinde yer alan 

146 kredi içinde 20 kredi ile %14'lük orana sahiptir. 

17. 2006 düzenlemesiyle hazırlanan yeni programda kuramsal ve zorunlu 



sanat derslerinin yarıyıllarında değişiklikler yapıldığı görülmektedir. 

Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri dört yıllık Resim Öğretmenliği 

Lisans Programında ikinci yarıyıldan başlanarak üç yıl boyunca 

işlenmektedir. 

18. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal alan 

derslerinin kredi/saat bakımından sayısı azaltılmıştır. 

19. 2006 programında altı ders, 15 kredi/saat olarak ikinci yarıyıldan 

altıncı yarıyıla kadar kuramsal ve zorunlu sanat dersleri işlenmektedir. 

Toplam 154 kredilik programda derslerin %10'luk kısmı kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerine ayrılmıştır.  

20. 1998 programında kuramsal alan dersi olarak tanımlanan Batı Sanatı 

Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi ve Çağdaş Sanat dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında GK dersi olarak 

tanımlanmıştır. 

21. 1998 programında yer alan Çağdaş Dünya Sanatı, Çağdaş Türk 

Sanatı, İnsanın Sanatsal Gelişimi, Estetik dersleri 2006 programında 

yer almamıştır. Çeşitli ülkelerdeki sanatsal uygulamalardan 

öğrencileri haberdar etmeyi amaçlayan Çağdaş Dünya Sanatı dersinin 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programından kaldırılması sanat 

eğitimi öğrencilerinin görüş ve anlayışlarının şekillenmesinde önemli 

bir eksikliktir. 

22. Katılımcılar 15 kredi/saatlik kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin 

program içindeki oranını yeterli bulmamıştır. 

23. Katılımcılar 2006 programında gerçekleştirilen düzenlemenin gerekli 

olduğunu düşünmektedir. 

24. Katılımcılar kuramsal ve zorunlu sanat dersleri ile ilgili olarak 2006 

yılındaki düzenlemenin gerekli olduğunu düşünmektedir. 

25. Katılımcılar kuramsal ve zorunlu sanat dersleri ile ilgili yeni bir 

düzenlemenin gerekli olduğunu düşünmektedirler. 



26. Katılımcılar 1998 yılı lisans programında yer alan Çağdaş Dünya 

Sanatı, Çağdaş Türk Sanatı ve Estetik derslerinin 2006 programında 

kaldırılmasını uygun bulmamıştır.  

27. Katılımcılar kuramsal ve zorunlu sanat derslerinden Batı Sanatı 

Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, Sanat Eleştirisi ve Çağdaş Sanat 

derslerinin GK olarak sınıflandırılmasını uygun bulmamıştır.  

28. Katılımcılar kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat 

atölye derslerine katkısı olduğunu ve atölye derslerine katkı sağlaması 

için eş zamanlı verilmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

29. 2006 yılında yapılan düzenleme 1998 yılı programını yürüten 

katılımcıların beklentilerini karşılayamamıştır. 

30. Güzel sanatlar fakültesi mezunları 1998 programında kuramsal ve 

zorunlu sanat ders kredi/saatini yeterli bulmamıştır. 

31. Eğitim fakültesi mezunları İnsanın Sanatsal Gelişimi dersinin 

Çocuğun Sanatsal Gelişimi dersi olarak adlandırıldığını 

düşünmektedir. Güzel sanatlar fakültesi mezunları ise bu konuda 

kararsız kalmıştır. 

32. Sanatta yeterlik derecesine sahip olan katılımcılar 1998 programında 

kuramsal ve zorunlu sanat derslerini program içinde yeterli 

bulmamışlardır. 

33. Alan uzmanlarına göre sanatçı yetiştiren kurumlardan farklı olarak 

eğitim fakültesinden yetişecek resim öğretmeninin, eğitimci yönünün 

geliştirilmesi düşüncesi 1998 programının temelini oluşturmuştur. 

34. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programıyla sanat eğitimcisinin 

uygulamalı çalışmalar ile birlikte, sanat tarihi, estetik ve eleştiri olarak 

bilinen dört sanat disiplinin yer aldığı bir program geliştirilmiştir. 

35. 1998 programında her öğrencinin anasanat atölyesinden ders alması 

sağlanmıştır. Bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak atölye 

olanağı ve öğretim elemanı durumu da düşünülerek seçmeli atölye 



derslerine yer verilmiştir. Bu aynı zamanda öğretmen adayının, kendi 

ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir anasanat atölyesinde 

uzmanlaşırken diğer atölyeleri de tanıması ve böylece eşit koşullarda 

mezun olmasını sağlamıştır. 

36. 1998 yılı programının hazırlanma sürecinde bir ihtiyaç analizi 

yapılmaması önemli bir eksikliktir. 

37. Alan uzmanlarınca kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı 

sanat atölye derslerine önemli katkılar sunması ve bu derslerin sayı 

bakımından artırılarak içeriklerinin yenilenmesi gerekli görülmüştür. 

38. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında Sanat Öğretiminde 

Uygulamalar, Sanat Öğretimi Deneyimi, Çağdaş Türk Sanatı, Çağdaş 

Dünya Sanatı, Estetik derslerinin kaldırılması doğru bir uygulama 

değildir. 

39. Alan tanımlaması yapılırken Batı Sanatı Tarihi, Türk Sanatı Tarihi, 

Sanat Eleştirisi ve Çağdaş Sanat derslerinin sadece GK dersi olarak 

tanımlanması yeterli değildir. 

40. Bölümün isminin "resim" ile sınırlandırılması program için bir 

eksikliktir. 

41. On yıldır kullanılan programın disiplinlerarası bir anlayışla çağdaş bir 

sanat eğitimcisi yetiştirmek için yeniden düzenlenmesi gereklidir. 

Öneriler 

Bu çalışmanın bulgu ve sonuçlarına dayanarak gelecek uygulamalar ve 

araştırmalar için aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

1. Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının Lisans Programı öğretmen 

yetiştirme hedefine uygun olarak; amaç, hedef ve gerekçeleri doğru 

saptanarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

2. Yeniden yapılandırılacak program hazırlanırken bir ihtiyaç analizi 

yapılmalıdır. 



3. Programın hazırlanma sürecinde YÖK ve MEB'in programların hem 

isim hem de ders içerikleri konusunda işbirliği halinde çalışması 

gerekmektedir.  

4. Yeniden düzenlenecek programda kaldırılacak ya da eklenecek 

derslerin gerekçeleri açıkça belirlenmelidir. 

5. Yeniden düzenlenecek programda Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi, Genel 

Kültür tanımlamaları dersin içeriğine uygun olarak yapılmalıdır. 

6. Sanat eğitimi yaklaşımı kapsamında ders isimleri ve içerikleri 

beklentiler dikkate alınarak belirlenmelidir. 

7. Programda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleri sanat eğitimi 

öğrencilerinin gereksinimleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. 

8. Öğrencilerin farklı disiplinlere ait dersleri (sanatın tarihi, felsefesi, 

eleştirisi, psikolojisi, sosyolojisi vb) izlemesi sağlanmalıdır.  

9. Programlarda kuramsal ve zorunlu sanat dersleri, öğrencinin hazır 

bulunuşluk durumuna göre düzenlenmelidir. 

10. Kuramsal ve zorunlu sanat dersleri, anasanat atölye derslerinin 

içeriklerine göre her dersin diğer derse katkıları bağlamında 

yarıyıllara düzenli bir biçimde dağıtılmalıdır. 

11. Öğretim üyelerinin kendilerini geliştirip ders içeriklerini kendi ilgi ve 

yeterlikleriyle birlikte, çağdaş ve evrensel ilkeler doğrultusunda 

hazırlayıp işlemeleri gerekmektedir.  

12. Bu çalışmaya benzer akademik çalışmalar yapacak olan 

araştırmacılar, Resim-İş Öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin 

ya da MEB'e bağlı çalışan görsel sanatlar öğretmenlerinin lisans 

programlarına ilişkin görüşlerini almaları anlamlı olacaktır. 

 

 



Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

Araştırma bulgularının, hazırlanacak yeni Resim-İş Öğretmenliği Lisans 

Programları için bir ihtiyaç analizi oluşturduğu düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaynaklar 

Alp, K. Ö. (2013). Resim eğitimi sanat ve postmodern toplum. N. Kurul, T. Öztürk, 

İ. Metinnam (Der.). Kamusal eğitim eleştirel yazılar. (s.335-339). Ankara: 

Siyasal Kitabevi. 

Atan, A. (2002, Mayıs). Resim öğretmeni yetiştirme. Sanat Eğitimi Sempozyumu 

içinde (81-89), Gazi Üniversitesi. 

Ayaydın, A. (2009). Güzel sanatlar eğitimi resim-iş öğretmenliği anabilim dallarının 

sorunları ve çözüm önerileri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 

Eğitim Bilimleri Dergisi, 30, 31-45. 

Balamir, B. (1996). Uygarlığın anlamı sanat eğitiminde saklıdır. Milli Eğitim, 131, 

16-17. 

Balcı, Y. B. (1996). Sanat eğitiminde yeni bir yöntemsel yaklaşım: Resim-iş eğitimi-

sanat eğitimi-estetik+sanat eleştirisi+sanat tarihi+uygulama. Milli Eğitim, 

131, 18-19. 

Batu, B. (2011). Sanat eğitimi alanında yapıt incelemelerinde bir yöntem olarak 

görsel gösterge çözümlemesi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara 

Üniversitesi, Ankara. 

Bora, M. (2000). Eğitim fakültelerinde uygulanan plastik sanatlar eğitimi 

programlarının sorunlarını belirleme ve bir program önerisi. 

(Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. 

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K. E., Akgün, E. Ö., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2014). 

Bilimsel araştırma yöntemleri (16. baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.   

Creswell, J. W. ve Clark, P. L.V. (2014). Karma yöntem araştırmaları, tasarımı ve 

yürütülmesi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

Creswell, J. W. (2015). Nitel araştırma yöntemleri. (A. Bacanak Çev.). Ankara: 

Ankara: Siyasal Kitabevi.  

Çebi, M. S. (2003). İletişim araçlarında içerik çözümlemesi. Ankara: Alternatif 

Yayınları. 



Çetin, T. (2002, Mayıs). Sanat eğitiminin gerekliliği. Sanat Eğitimi Sempozyumu 

içinde (205-209), Gazi Üniversitesi. 

Çoban, P. B. (2007). 1999-2006 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş 

Öğretmenliği Lisans Programı Niteliklerinin Değerlendirilmesi. 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara 

Dikici, A. (1997). Resim iş öğretmenlerinin resim iş programlarına ilişkin görüşleri 

(Elazığ, Malatya ve Samsun örneği). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). 

Fırat Üniversitesi, Elazığ. 

Eisner, Elliot W. (1989). Current Issue in Art and Design Education: Art Education 

Today: a Look at its Past and an Agenda fort he Future. Journal of Art and 

Education. 8(2), 153-166. 

Erkuş, A. (2009). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci. (2. baskı). 

Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Etike, S. (1996). Sanat eğitiminde çocuğa ve gence sanattan anlayan bir kişilik 

kazandırmak hedeflenir. Milli Eğitim, 131, 23-24. 

Gel, Y. (1997). Sanat eğitiminde kullanılan yöntemler. M. Çileli (Haz.). İlköğretim 

Okullarında Sanat Eğitimi ve Sorunları içinde (119-139). Kayseri: Türk 

Eğitim Derneği Yayınları. 

Gökbulut, N. (1996). Sanat eğitimi programları ve beklentiler. Milli Eğitim, 131, 29-

30. 

İşbilen, A. (2002, Mayıs). Türkiye'de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirme. Sanat 

Eğitimi Sempozyumu içinde (137-150), Gazi Üniversitesi. 

Karadeniz, C. (2015). Çağdaş müze ve kültürel çeşitlilik: arkeoloji müzesi 

uzmanlarının kültürel çeşitliliğe ilişkin yaklaşımlarının değerlendirilmesi. 

(Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. (14. Baskı). Ankara: Nobel Yayın. 



Kavuran, T. (2003). Türkiye'de eğitim fakülteleri resim-iş öğretmenliği 

programlarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. 

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 167-190. 

Kırışoğlu, O. (1997). Sanat eğitimcilerinin yetiştirilmesi. M. Çileli (Haz.). İlköğretim 

Okullarında Sanat Eğitimi ve Sorunları içinde (59-78). Kayseri: Türk Eğitim 

Derneği Yayınları. 

Kırışoğlu, O. ve Stockroky, M. (1997). Ortaöğretim sanat öğretimi. Ankara: 

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi 

Öğretmen Eğitimi. 

Kırışoğlu, O. (2009). Sanat kültür yaratıcılık. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. 

Kurtuluş, Y. (2000). Türkiye’de sanat eğitimi tarihi (1950-1999) genel eğitimde ve 

öğretmen yetiştiren kurumlarda resim/resim-iş bölümleri ve dersleri. 

(Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara. 

Kurtuluş, Y. (2002, Mayıs). 1963 gazi eğitim enstitüsü resim-iş bölümü programı ve 

1998 resim öğretmenliği lisans programı. Sanat Eğitimi Sempozyumu içinde 

(151-158), Gazi Üniversitesi 

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen 

yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri 

Dergisi, 5 (2), 203-218. 

Özsoy, V. (1998). Yetmişbeşinci yılda sanat eğitimi ve öğretimi (resim-iş eğitimi). 

Milli Eğitim, 139, 58-65. 

Özsoy, V. (2008). Görsel sanatlar eğitimi makaleler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi 

Yayınları. 

Özsoy, V. (2015). Görsel sanatlar eğitimi resim-iş eğitiminin tarihsel ve düşünsel 

temelleri. (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. 

Pasin, G. (2002). Sanat öğretmeni yetiştirmede pragmatist görüş. Sanat Eğitimi 

Sempozyumu içinde (165-168), Gazi Üniversitesi. 



Şener, S. (2014). Varlık sebepleri ile ilgileri açısından Resim-iş Eğitimi Anabilim 

dalları. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ondokuzmayıs Üniversitesi. Samsun. 

Tepecik, A. (2002, Mayıs). Sanat eğitimi öğretmeni yetiştirmede üç alan kavramı. 

Sanat Eğitimi Sempozyumu içinde (75-80), Gazi Üniversitesi.Uğurlu, S. 

(2013). Türkiye'de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirmeye genel bakış. 

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. 

Tavşancıl, E. ve Aslan, E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi 

ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon yayıncılık. 

Uğurlu, S. (2013). Türkiye'de sanat eğitiminde öğretmen yetiştirmeye genel bakış. 

(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa. 

Üstüner, M. (2004). Geçmişten günümüze Türk eğitim sisteminde öğretmen 

yetiştirme ve günümüz sorunları. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi 

Dergisi. 5(7), 63-82. 

Wells, Y. Ş. (2014). Resim-iş öğretmenliği programlarının öğretmen adaylarına 

"endüstriyel tasarım eğitimi" yeterliği kazandırma işlevleri açısından 

incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1), 75-102. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin 

Yayıncılık. 

YÖK. (1998). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara. 

YÖK. (2007a). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara.  

YÖK. (2007b). Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Ankara. 

 

 

 

 

 



EKLER 
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EK 3: 1998 RESİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS 
TANIMLARI 

I. YARIYIL  
Desen (Çizgi Resim)  (2-2) 3 
Kurşun kalem, uç, tarama uç, tuşe, kömür kalem vb. ile yapılan renkli ya da renksiz, tonlu ya da tonsuz 

çizgisel çalışmaları içerir. Figürlerin ve nesnelerin çizgisel yapılan ve oranlan araştırılır. 
Temel Tasarım I   (2-4) 4 
Aşağıda belirtilen "Sanatın Elemanları ve İlkeleri" ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu 

uygulama çalışmaları yaptırılır: 
a) Sanatın elemanları : Çizgi, Renk, Biçim, Form, Doku, Değer (Valör), Aralık (Espas). 
b) Sanatın İlkeleri : Denge, Ritm, Hareket, Zıtlık, Bütünlük, Vurgu, Örnek (Motif). 
Perspektif    (1-2) 2  
Sanat öğretiminde kullanılacak sınırlılıkta temel perspektif bilgi ve uygulamalarını; iki ve üç boyutlu 

düzenlemelerde çizgi ve hava (renk) perspektifi gibi konulan içerir. Profesyonelce ve ayrıntılı çalışmalardan 
kaçınılır. 

Sanat Tarihine Giriş  (2-0) 2 
Sanat ve sanat ile i1gili temel kavramların tanımları, sanatın ortaya çıkışı, Prehistorik Çağda sanatın 

gelişimi, Mezopotamya Sanatı, Mısır Sanatı, Anadolu Uygarlıkları, Grek Sanatı ile Doğu sanatlarının Ortaçağa 
kadar olan gelişimini inceler. 

Yabancı Dil I  (3-0) 3 
Türkçe I: Yazılı Anlatım  (2-0) 2 
Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, 

imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; 
kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planlan; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, 
paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü 
ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, 
rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç 
bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 0 
Öğretmenlik Mesleğine Giriş  (3-0) 3 
Öğretmenlik mesleğinin özellikleri ve ilkeleri, sınıf ve okul ortamı, eğitimde alternatif perspektifler, 

eğitimin sosyal, psikolojik, felsefi ve tarihi temelleri, Türk eğitim sistemi.  
II. YARIYIL 
Temel Tasarım II   (2-4) 4 
Aşağıda belirtilen "Sanatın Elemanları ve İlkeleri" ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu 

uygulama çalışmaları yaptırılır: 
a) Sanatın elemanları : Çizgi, Renk, Biçim, Form, Doku, Değer (Valör), Aralık (Espas). 
b) Sanatın İlkeleri : Denge, Ritm, Hareket, Zıtlık, Bütünlük, Vurgu, Örnek (Motif). 
Yazı  (1-2) 2 
Sanat öğretmeni adaylarının düzgün elyazılarına sahip olmaları için gerekli alıştırmaları ve 

uygulamaları içerir. Sanatsal yazı uygulamaları bilgisayar destekli olarak Grafik Tasarımı dersinde verilir. 
Türk Sanatı Tarihi  (3-0) 3 
İslamiyet öncesi Türk sanatlarından başlayarak XX. Yüzyıl Türk sanatına kadar olan dönemdeki, 

geleneksel sanatlar, plastik sanatlar, tasarım örnekleri ve mimarlık tarihini kapsar. Sanat öğretmeni için gerekli ve 
öncelikli olan bilgileri içerir. 

Batı Sanatı Tarihi  (3-0) 3 
Roma sanatından başlayarak, Ortaçağdan günümüzdeki çağdaş uygulamalara kadar Batı'daki sanatsal 

gelişmeleri kronolojik olarak inceler. 
Yabancı Dil II  (3-0) 3 
Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0) 2 
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan 

hususlar, diksiyon ve önemi, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma 
bozuklukları ve giderilmesi; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma 
hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, 
şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. 
ANLAMA TEKNİKLERİ: Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen 
etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle 
ilişkisi, okuma hızım ve verimliliğini arttırma, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili 
dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, 
dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II   (2-0) 0 
Okul Deneyimi I   (1-4) 3 
Bu derste öğretmen adayların mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni 

nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders 
kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, 
zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile 



işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve 
öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.  

III YARIYIL 
Anasanat Atölye I  (2-4) 4 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye I (2-2) 3 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Çağdaş Dünya Sanatı (2-0) 2 
Dersin amacı "Sanat Eğitiminde Çokkültürlülük (Multicultural) ve Kültürlerarası iletişim" anlayışı 

çerçevesinde, çeşitli ülkelerdeki sanatsal uygulamalardan öğrencileri haberdar etmektir. Bu maksatla Asya 
ülkeleri (Çin, Japonya, Türki Cumhuriyetleri, Hint, Endonezya, Malezya, Kore vb), Kafkas ülkeleri, Ortadoğu 
ülkeleri (İran, Irak, Ürdün, İsrail vb.), Afrika ülkeleri (Mısır, Sudan, Fas Mozambik, Nijerya, Etyopya, Somali, 
Botswana vb.), Güney Amerika ülkeleri (Bolivya, Peru, Meksika, Brezilya vb.) gibi değişik bölge ve kıtalardaki 
geleneksel ve çağdaş sanatsal uygulamaları görsel (slayt, video, reprodüksüyon vb.) ve teorik incelemelerini ve 
tanıtımını içerir. 

Gelişim ve Öğrenme (3-0) 3 
Çeşitli yönlerden insan gelişimi (bilişsel, sosyal, psikolojik, ahlaki, fiziksel, vb.), öğrenme yaklaşımları 

ve süreçleri, biçimleri ve öğrenmede bireysel farklılıklar. 
Seçmeli I  (3-0) 3 
Seçmeli II (3-0) 3 
IV. YARIYIL 
Anasanat Atölye II (2-4) 4 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye II (2-2) 3 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Çağdaş Türk Sanatı (2-0) 2 
Batılı anlayışta çağdaş Türk sanatının başlangıcından gününüze gelişimini ve yakın yakın dönemdeki 

sanatsal uygulamaları içerir. 
Bilgisayar (2-2) 3 
Temel klavye becerileri; kelime işlem (word processing), grafik, elektronik tablo (spreadsheets), veri 

tabanı (data base) programlarıyla çalışma; ilköğretim eğitim programı çerçevesinde basit programlama 
uygulamaları; eğitim yazılımlarının (software) gözden geçirilmesi; sınıfta bilgisayarla çalışma. 

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme (3-2) 4 
Temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların 

geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu, öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyalle:-in özellikleri ve 
seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, izleme ve başarı testlerinin 
geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri, not verme. 

Seçmeli   (3-0) 3 
V. YARIYIL Anasanat Atölye Dersi III (2-4) 4 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye Dersi  (2-2) 3 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
İnsanın Sanatsal Gelişimi (2-0) 2 
İnsanın sanatsal ve estetik gelişimi, sanatta gelişim kuramları, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin resimsel 

evreleri, yaratıcılık, öğrenciler için yaratıcılığın taşıdığı anlam, yaratıcı gelişmede kopya kuramı (ikonoklastik 
görüş), estetik gelişim evreleri, sanat tarihsel anlayış evreleri, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin özellikleri, 
sanatsal yönelimleri ve sanatı öğrenme biçimleri bu dersin konularım oluşturur (Kaynak: Stokrocki, 1977: BI.2). 
Bu derse yönelik olarak öğrenciler bir proje hazırlar. 

Estetik  (3-0) 3 
Sanat nedir? Sanatın işlevleri nelerdir? Sanatta ve doğada güzellik, sanatın oluşum süreçleri, sanat 

birimi olarak estetik kuramlar: Biçimci, yansıtımacı, dışavurumcu, işlevsel, kurumsalcı kuramlar. 
Müze Eğitimi ve Uygulamaları (2-2) 3 
Müzeciliğin tarihi, müze türleri, amaçları ve işlevleri, gerekliliği (karşılaştırmalı inceleme); müze ve 

kültürler, müze ve sanat, müze ve eğitim, müze ve toplum ilişkileri gibi teorik konuları içerir. Sanat eğitiminde 
müzelerden uygulamalarla yararlanma: öğrenciler için müze rehberi hazırlama, müze gezisi için ön hazırlık, plan 
ve kurallar, program ve yazışmalar; grup ve bireysel ziyaretler, müzenin tanıtımı, sergileme ve etkinliklerin 
değerlendirmesi, müzelerdeki eserlerin tarihsel estetik ve eleştirel incelemesi, müzelerdeki eser ve kalıntılardan 
yararlanarak ilk ve ortaöğretim sanat derslerine yönelik örnek ve özgün sanatsal çalışmalar. 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (2-2) 3 
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, öğretim teknolojileri 

yoluyla öğretim materyallerinin (çalışma yaprakları, saydamlar, slaytlar, video, bilgisayar temelli ders materyali, 
vb.) geliştirilmesi ve çeşitli nitelikteki materyallerin değerlendirilmesi. 

VI. YARIYIL 
Anasanat Atölye IV (2-4) 4 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye IV   (2-2) 3 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Sanat Öğretiminde Uygulamalar I (2-2) 3 



İki yarıyıl olarak yer alan bu derslerde, farklı anasanat atölye dallarında uzmanlaşan ve çeşitli seçmeli 
sanat atölye dersleri alan öğrencilerin öğretmenlikte kullanacakları çeşitli sanatsal teknik ve uygulamaları 
öğrenmeleri amaçlanır. Derslerde ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yaptırılabilecek sanatsal uygulamalara ilişkin 
çalışmalar yer alır. 

Sanat Eleştirisi (3-0) 3 
Sanat Eleştirisinin ne olduğu, niçin sanat eleştirisi yapmayı öğrenmemiz gerektiğini, sanat 

eleştirmenlerinin ne yaptığını ve sanat eleştirisinin doğasını kapsar. Dersin kapsamı içerisinde, araştırıcı sanat 
eleştirisi yöntemi, eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri yer alır. 

Sınıf Yönetimi (2-2) 3 
Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf 

yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, 
motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortanı yaratma, sınıf içinde 
karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler. 

Özel Öğretim Yöntemleri I  (2-2) 3 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri genel öğretim yöntemlerinin konu alanı 

öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim 
yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 

VII. YARIYIL 
Anasanat Atölye V (2-4) 4 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye V (2-2) 3 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Sanat Öğretiminde Uygulamalar II  (2-2) 3 
İki yarıyıl olarak yer alan bu derslerde, farklı anasanat atölye dallarında uzmanlaşan ve çeşitli seçmeli 

sanat atölye dersleri alan öğrencilerin öğretmenlikte kullanacakları çeşitli sanatsal teknik ve uygulamaları 
öğrenmeleri amaçlanır. 

Sanat Öğretimi Deneyimi (0-4) 2 
Sanat öğretimi konusunda son sınıf öğrencilerine bir ön tecrübe kazandırmak ve staja hazırlamak. 

Öğrencilerin farklı atölyelerden edindikleri sanatsal deneyimlerini ve sanatın öğretimine yönelik teorik bilgilerini 
okul öncesi, ilköğretim ve lise düzeyine indirgeyecek öğretme çalışmaları yaparak uygulama öncesi bir ön 
deneyim kazanmış olmalarım sağlamak. 

Okul Deneyimi II   (1-4) 3 
Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak 

amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve 
açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci 
çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf 
organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları. 

Özel Öğretim Yöntemleri II  (2-2) 3 
Konu alanında öğretim yöntemleri öğrenme-öğretme süreçleri .genel öğretim yöntemlerinin konu. alanı 

öğretimine uygulanması, konu alanındaki ders kitaplarının eleştirisel bir açıyla incelenmesi ve özel öğretim 
yöntem ve stratejileri ile ilişkilendirilmesi. Micro öğretim uygulamaları, öğretimin değerlendirilmesi. 

VIII. YARIYIL 
Anasanat Atölye VI  (2-4) 4 
Bu dersin tamını programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye VI (2-2) 3 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Rehberlik  (3-0) 3 
Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, 

rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, 
yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel 
eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi. 

Öğretmenlik Uygulaması (2-6) 5 
Haftada bir tam gün ya da iki yarım gün (minimum 12 hafta) öğretmen adaylarının bizzat sınıf içinde 

öğretmenlik becerisi kazanmasına ve belirli bir dersi ya da dersleri planlı bir biçimde öğretmesi ve iki saat 
öğretmenlik uygulaması semineri (öğretmenlik uygulamasının değerlendirilmesi ve paylaşılması). 

Anasanat Atölyeleri : 
Aşağıda adları yazılı 9 (Dokuz) adet anasanat atölye dersleri Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin öğretim 

elemanı ve fiziki ortamı ile kapasiteleri dikkate alınarak seçmeli olarak düzenlenir. Anasanat Atölye dersleri altı 
yarıyıl süresince verilir. Eleman ve atölye imkânları sınırlı bölümler bu dersleri mevcut durumlarına göre 
düzenler. Ancak geleceğe dönük olarak Anasanat Atölye derslerinin çeşitlendirilmesine, eleman, atölye sayısı ve 
imkânlarının artırılmasına önem verilmelidir. Bu derslerin tanımları ve uygulanış biçimleri aşağıda belirtilmiştir: 

1. Resim I-II-III-IV-V-VI 
Bölümlerde halihazırda uygulanan Resim dersi programı, yoğun teorik anlatımları da içerecek şekilde 

altı dönem süresince verilir. Derste ilk dönemlerde temel resim bilgileri ve uygulamaları, son dönemlerde ise 
çağdaş ve özgün uygulamalara yönelik bireysel ve grup çalışmaları yaptırılır. Resim dersini anasanat atölye dersi 
olarak seçen öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında, bölümlerin eleman ve atölye 
imkânları çerçevesinde Heykel, Seramik veya Endüstriyel Tasarım gibi üç boyutlu çalışmalara yönelik derslerden 
birisi seçtirilir. Bu imkânı bulunmayan bölümler öğrencilerine diğer derslerden seçim yaptırır. Ancak üç boyutlu 
atölye derslerinin açılması için gayret sarf edilmelidir. 



2. Grafik Tasarımı I-II-III-IV-V-VI 
Bölümlerde halihazırda uygulanan Grafik Tasarımı dersi programı, yoğun teorik anlatımları da içerecek 

şekilde altı dönem süresince verilir. Bu dersin kapsamında, çeşitli yazı formları, tipografi, görsel iletişim, 
bilgisayar destekli tasarım ve animasyon çalışmaları vb. gibi konular yer alır. Grafik Tasarımını anasanat atölye 
dersi .olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında Resim dersi zorunlu olarak 
seçtirilir. Diğer iki yarıyılda ise bölümlerin eleman ve atölye imkânları çerçevesinde üç boyutlu alanlardan birisi 
seçtirilir. Bunun mümkün olmaması halinde her bölüm kendi imkânlarına göre seçim yaptırır. Ancak üç boyutlu 
atölyelerden en az birisinin tesisi için çaba sarf edilir. 

3. Heykel I-II-III-IV-V-VI 
Bünyesinde Heykel dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders, halihazırda 

uygulanan programın içeriği yoğun teorik anlatımlarla desteklenmiş biçimiyle ve altı dönem süresince verilir. 
Modelaj, ahşap, metal, polyester ve döküm biçimlendirmeleri ile inşalarını, alçak ve yüksek kabartmaları, 
figüratif ve soyut düzenlemeleri, bireysel ve grup çalışmaları ile projeleri kapsar. Heykeli anasanat atölye dersi 
olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında Resim dersi zorunlu olarak 
seçtirilir. Diğer dört seçmeli sanat atölye dersinde öğrenci bölüm imkânlarına göre istediği atölye derslerini 
seçebilir. 

4- Tekstil Tasarımı I-II-III-IV-V-VI 
Bünyesinde Tekstil Tasarımı dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders, halihazırda 

uygulanan programın içeriği yoğun teorik anlatımlarla desteklenmiş biçimiyle ve altı dönem süresince verilir. 
Elyaflı malzemelerle çeşitli çalışmalar (Fiber), örgü ve dokuma teknikleri, tezgâhlar, yüzey tasarımı, tekstil 
boyama ve baskı teknikleri vb. gibi konuları kapsar. Son dönemlerde geleneksel ve çağdaş yorumlamalara ağırlık 
verilir. Tekstil Tasarımını anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki 
yarıyıllık kısmında resim dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer dört seçmeli sanat atölye dersinde öğrenci bölüm 
imkânlarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. 

5- Seramik I-II-III-IV-V-VI 
Gerek plastik ve gerekse tasarım boyutuyla bu ders, bünyesinde Seramik dersi öğretim elemanı ve 

atölyesi bulunan bölümlerde, halihazırda uygulanan programın içeriği yoğun teorik anlatımlarla desteklenmiş 
biçimiyle ve altı dönem süresince verilir. Seramikte araştırmalar, biçimlendirmeler, inşalar, sırlamalar vb. gibi 
konuları kapsar. Son dönemlerde geleneksel ve çağdaş yorumlamalara ağırlık verilir. Seramiği anasanat atölye 
dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında Resim dersi zorunlu olarak 
seçtirilir. Diğer dört seçmeli sanat atölye dersinde öğrenci bölüm imkânlarına göre istediği atölye derslerini 
seçebilir. 

6- Geleneksel Türk Sanatları I-II-III-IV-V-VI 
Bünyesinde Geleneksel Türk Sanatları dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders, 

altı dönem süresince hat, tezhip, minyatür, çini, cam, vitray, ebru, özgün cilt kapağı geleneksel takı ve mücevher, 
halı ve kilim vb. ile yörelere özgü diğer dalları da içine alacak biçimde, geleneksel yöntemlerle ancak çağdaş 
yorumları ve uygulamalarıyla verilir. Geleneksel Türk Sanatlarım anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, 
seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında Resim dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer dört seçmeli 
sanat atölye dersinde öğrenci bölüm imkânlarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. Ancak eğer şartlar 
elverişli ise, öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin ikisinde üçboyutlu derslerden seçim yaptırılması uygun 
olur. 

7- Özgünbaskı I-II-III-IV-V-VI  
Bünyesinde özgünbaskı dersi öğretim elemanları ve atölyeleri bulunan bölümlerde bu ders, monotipi, 

linolyum, ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri teorik ve uygulamalı olarak altı dönem 
süresince verilir. Özgünbaskıyı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki 
yarıyıllık kısmında Resim dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer dört seçmeli sanat atölye dersinde öğrenci bölüm 
imkanlarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. Ancak eğer şartlar elverişli ise, öğrencilere seçmeli sanat 
atölye derslerinin ikisinde üçboyutlu derslerden seçim yaptırılması uygun olur. 

8- Endüstriyel Tasarım I-II-III-IV-V-VI 
Bünyesinde Endüstriyel Tasarım dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders sınırlı 

olarak bireysel ve grup çalışmaları şeklinde maketler ve projeler halinde uygulanır. Derste üretim 
(ambalaj=production design), mobilya, takı ve mücevher, tiyatro (sahne ve giysi), mekan içi (interior design), 
bahçe, çevre ve peyzaj, endüstri ürünleri (gözlük, saat, ayakkabı, elektronik eşya, taşıt vb.) gibi-üç boyutlu 
tasarımlar proje ve maketlerle sınırlı uygulamalar olarak altı dönem süresince verilir. Endüstriyel Tasarımı 
anasanat atölye dersi, olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında resim dersi 
zorunlu olarak seçtirilir. Diğer dört seçmeli sanat atölye dersinde öğrenci bölüm imkânlarına a göre istediği 
atölye derslerini seçebilir. 

9- Fotoğraf I-II-III-IV-V-VI 
Bünyesinde Fotoğraf dersi öğretim elemanı ve atölyesi bulunan bölümlerde bu ders, teorik ve 

uygulamalı olarak altı dönem süresince verilir. Fotoğraf Nedir? Tarihçesi, Fotoğraf Optiği, Fotoğraf Makinası, 
Objektif, Filmler, Aydınlatma, Flaş, Filtreler, Fotoğraf Çekme Tekniği, Portre, Manzara, Gece, Yakın Plan 
Fotoğrafları, Belge Kopyalama, Sanatsal Çekimler, Kompozisyon, Karanlık Oda, Siyah-Beyaz ve Renkli 
Baskılar, Banyolar, Görüntü Kalitesi gibi konular bu dersin içeriğini oluşturur. Fotoğrafı anasanat atölye dersi 
olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık kısmında resim dersi zorunlu olarak 
seçtirilir. Diğer dört seçme.!i sanat atölye dersinde öğrenci bölüm imkânlarına göre istediği atölye derslerini 
seçebilir. Ancak eğer şartlar elverişli ise, öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin ikisinde üçboyutlu 
derslerden seçim yaptırılması uygun olur (YÖK, Mart 1997: s.8693). 

Kaynak. YÖK (1998:85-92). 



EK 4:  2006 RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS 
İÇERİKLERİ 

 

I.YARIYIL  
  
Temel Tasarım I (4-4-6) 
Sanat eserini düzenleyen elemanlar (çizgi, doku, form, şekil, mekan) ve ilkeler (ritim, hareket, denge, vurgu, 
kontrast, birlik, bütünlük, çeşitlilik) ,iki boyutlu uygulama çalışmaları, iki ve üç boyutlu sanat eserlerinde bu 
eleman ve ilkelerin ilişkisi, tasarım eleman ve ilkeleri ile biçim ve içerik ilişkisini dikkate alan özgün çalışmalar. 
Desen I (2-2-3) 
Canlı model ya da nesnelerin gözlemine dayalı kompozisyon, oran-orantı, ışık-gölge, hareket, bütünlük, denge 
gibi eleman ve ilkeleri temel alarak görsel algının geliştirilmesi çalışmaları, çeşitli malzeme ve tekniklerle 
çizgisel çalışmalar.  
Perspektif  (1-2-2) 
Özgün örnek çalışmalar üzerinden temel perspektif bilgileri (duruş noktası, ufuk çizgisi, kaçış noktası, ölçü, oran, 
perspektif çeşitleri vb.) , çizgi ve renk (hava) perspektifi uygulama çalışmaları. 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)       
Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi, Osmanlı 
Devleti’nin Dağılışı (XIX. Yüzyıl), Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyet, Trablusgarp ve Balkan 
Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Antlaşması, Wilson İlkeleri, Paris Konferansı, M. Kemal’in 
Samsun’a Çıkışı ve Anadolu’daki Durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mebusan Meclisinin Açılışı, 
TBMM’nin Kuruluşu ve İç İsyanlar, Teşkilat-ı Esasi Kanunu, Düzenli Ordunun Kuruluşu, I. İnönü, II. İnönü, 
Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz, Kurtuluş Savaşı sırasındaki antlaşmalar, 
Lozan Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması. 
Türkçe I: Yazılı Anlatım (2-0-2) 
Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı 
ve sözlü anlatım; öznel anlatım, nesnel anlatım;  paragraf; paragraf türleri (giriş-gelişme-sonuç paragrafları). 
Metnin tanımı ve metin türleri (bilgilendirici metinler, yazınsal metinler); metin olma koşulları (bağlaşıklık, 
tutarlılık, amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinler arası ilişkiler). Yazılı anlatım (yazılı 
kompozisyon: serbest yazma, planlı yazma); planlı yazma aşamaları (konu, konunun sınırlandırılması, amaç, 
bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi; yazma planı hazırlama, kâğıt düzeni); bilgilendirici metinler 
(dilekçe, mektup, haber, karar, ilan/reklam, tutanak, rapor, resmi yazılar, bilimsel yazılar) üzerinde kuramsal 
bilgiler; örnekler üzerinde çalışmalar ve yazma uygulamaları; bir metnin özetini ve planını çıkarma; yazılı 
uygulamalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 
Yabancı Dil I (3-0-3)  
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, 
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu 
derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim 
becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil 
yeterlikleri artırılacaktır. 
Eğitim Bilimine Giriş (3-0-3) 
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, 
psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde 
yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim 
sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve 
gelişmeler. 
 
II. YARIYIL  
 
Sanat Tarihine Giriş (2-0-2) 
Anadolu’da Paleolitik Çağ’dan, Roma devrine kadar süregelen sanat gelişmeleri, geçmiş uygarlıkların sanat 
eserlerinde toplumsal ve tarihsel değerler, bunları temsil edebilen karakterler, farklı kültürler arasındaki sanat 
ilişkilerinin değerlendirilmesi. 
Temel Tasarım II (4-4-6) 
Tasarım eleman ve ilkeleri ile renkli ve üç boyutlu çalışmalar, tasarımın görselleştirilebilmesi için farklı teknikler, 
farklı tekniklerde renk bilgisi ile ilgili uygulama çalışmaları, farklı malzemelerle (kağıt,mukavva, alçı, kil, ahşap, 
v.b.) üç boyutlu uygulamalar. 
Desen II (2-2-3) 
Canlı model ya da nesnelerin gözlemlerine dayalı desen çalışmalarının yanı sıra imgeleme dayalı desen 
çalışmaları, üsluplaşma, yorum katma, deforme etme gibi bireysel yaklaşımların geliştirilmesine yönelik 
uygulamalar. 
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0-2) 
Siyasi alanda yapılan devrimler, siyasi partiler ve çok partili siyasi hayata geçiş denemeleri, hukuk alanında 
yapılan devrimler, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi, ekonomik alanda yapılan yenilikler. 1923-1938 Döneminde 



Türk dış politikası, Atatürk sonrası Türk dış politikası, Türk Devriminin İlkeleri: (Cumhuriyetçilik, Halkçılık, 
Laiklik, Devrimcilik, Devletçilik, Milliyetçilik). Bütünleyici ilkeler.  
Türkçe II: Sözlü Anlatım (2-0-2) 
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili 
ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, 
tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun 
seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; 
konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, 
yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle 
görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak 
katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü 
anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme. 
Yabancı Dil II (3-0-3) 
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, 
dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu 
derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması 
hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar 
yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel 
yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir. 
Eğitim Psikolojisi (3-0-3) 
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, 
gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme 
kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler 
(motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). 
 
III. YARIYIL 
 
Anasanat Atölye I (2-4-4) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye I* (2-2-3) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Yazı  (1-2-2) 
Çeşitli yazı türleri ile ilgili(dik temel yazı büyük ve küçük harfler, eğik temel yazı büyük ve küçük harfler, dik el 
yazısı, eğik el yazısı, dik ve eğik dekoratif yazılar, noylant yazı vb.) bilgi ve beceriler, yazı türleri ile blok 
uygulamaları, gelişen teknoloji içerisinde yazının kullanımı, grafikte yazının yeri ve önemi, kitap kapağı, afiş vb. 
çalışmalar için yazı uygulamaları, üsluplaşma ve güzel yazı yazma becerisi kazandırmaya dönük çalışmalar.  
Bilgisayar I (2-2-3) 
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci 
programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde İnternet kullanımı, bilişim teknolojilerinin 
sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları. 
Batı Sanatı Tarihi (3-0-3) 
Bizans devri sanatından başlanarak, 19. yüzyıla kadar süregelen  (Romanesk, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, 
Barok, Rokoko, Neoklasik, Romantizm, Realizm) sanat akım ve üslupları, her dönem ve sanat akımında yer alan 
belli başlı sanatçıların resim, heykel ve mimari örnekleri. 
Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3) 
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, 
öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim 
stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri,  bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim 
hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 
 
IV. YARIYIL 
 
Anasanat Atölye II (2-4-4) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye II* (2-2-3) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Çocuğun Sanatsal Gelişimi (2-0-2) 
Çocuk resimlerinin, çocuğun eğitimdeki yeri ve önemi, çocuk resimlerinin özellikleri, görsel algılama tipleri ve 
çocuğun karalama döneminden yetişkinlik dönemine kadar sanatsal gelişim basamakları, özgün çocuk 
resimlerinden örnekler, “çok alanlı sanat eğitiminde kopya yöntemi” içeriğine uygun proje çalışmaları. 
Sanat Felsefesi* (2-0-2) 
Sanat kavramının, sanatçı, sanat eseri, tüketici ve doğa, toplum gibi unsurlarla ilişkisi, sanatın kaynağına ilişkin 
kuramlar, sanat kuramları (yansıtmacı, anlatımcı, biçimci, işlevsellik), sanat kuramlarında söz sahibi olan 
düşünürlerin görüşleri. 
Bilgisayar II (2-2-3)       
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, 
uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının 
değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin 
çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi. 



Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2-2-3) 
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin 
öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji 
planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi 
öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel 
medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki 
öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin 
etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.  
 
V. YARIYIL 
 
Anasanat Atölye III (2-4-4) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye III* (2-2-3) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri (2-0-2) 
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel 
bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, 
araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama 
teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.  
Türk Sanatı Tarihi (3-0-3) 
Hun Sanatından başlayarak, Göktürk, Uygur, Karahanlı, Gazneli, Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Beylikler 
ve Osmanlı dönemine ait sanat üslupları, bu dönemlere ait mimari, heykel ve resim örnekleri. 
Sınıf Yönetimi (2-0-2) 
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi 
kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı 
etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta 
istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir 
sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).  
Özel Öğretim Yöntemleri I (2-2-3) 
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim 
Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-
gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, 
öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.  
 
VI. YARIYIL 
 
Anasanat Atölye IV (2-4-4) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye IV* (2-2-3) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Özel Öğretim Yöntemleri II (2-2-3) 
Sanat eğitiminde aktif ve işbirlikli öğrenme yaklaşımlarıyla, çoklu zeka kuramı ve oluşturmacı yaklaşımlar. 
Görsel sanatlar eğitiminde çok kültürlü ve kültürler arası bilgilenmeleri sağlayarak konuların ÇASEY’ne göre 
ders planlarına dönüştürülmesi. Ünite ve günlük plan hazırlama. Ölçme ve değerlendirme yöntemleri. Okul 
öncesi, ilköğretim ve orta öğretim görsel sanatlar derslerinde eğitim ve değerlendirme durumları. Sınıf yönetimi 
ve öğretmenlik uygulamasına ilişkin temel bilgiler.  
Sanat Eleştirisi (2-0-2) 
Sanat eleştirisi kuramları, sanat eleştirisinin görsel sanatlar eğitimindeki yeri ve önemi, araştırıcı sanat eleştirisi 
yöntemi, eleştiri evreleri ve eleştiride sorgulama stratejileri, örnek sanat eserleri (reprodüksiyon) üzerinden sanat 
eleştirisi uygulamaları. 
Çağdaş Sanat (3-0-3) 
19. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar süregelen Empresyonizm, Ekspresyonizm, Pont Aven, Nabiler, 
Modern Stil, Fovizm, Kübizm, Orfizm, Rayonizm, Sektion D’or, Vortisiszm, Süprematizm, Neoplastizm, Soyut 
Sanat, Dadacılık, Sürrealizm, Kavramsalcılık vb. sanat akımları, bu akımlar içinde yer alan belli başlı sanatçıların 
eserlerinin değerlendirilmesi.  
Türk Eğitim Tarihi* (2-0-2) 
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen 
yetiştiren kurumlar.  Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. 
Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim 
sisteminde laikleşme. Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, 
halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve 
Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki 
gelişmeler.   
Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3) 
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme 
araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve 
özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi 
testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya 



dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma 
projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel 
istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. 
 
VII. YARIYIL 
 
Anasanat Atölye V (4-4-6) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye V* (2-2-3) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Müze Eğitimi ve Uygulamaları* (2-2-3) 
Müzeciliğin tarihi, çeşitleri, amaçları, gerekliliği, müze ve eğitim, eğitim amaçlı müze ziyareti, 
ilköğretim/ortaöğretim öğrencileri için müze rehberi hazırlama ve uygulama, müze ziyareti için ön hazırlık, plan 
ve kurallar, müzenin tanımı, sergileme, müzedeki eserlerin tarihsel, estetik ve eleştirel incelenmesi, müzedeki 
eser ve kalıntılardan yararlanarak yapılan uygulama çalışmaları.  
Özel Eğitim* (2-0-2) 
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin 
önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil 
ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen 
çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel 
eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar. 
Rehberlik (3-0-3) 
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, 
rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve 
personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı 
rehberlik görevleri. 
Okul Deneyimi (1-4-3) 
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl 
düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü,  öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür 
etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,  öğretmenin 
dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul 
müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi 
çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. 
 
VIII. YARIYIL 
 
Anasanat Atölye VI (4-4-6) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Seçmeli Sanat Atölye VI* (2-2-3) 
Bu dersin tanımı programın sonunda verilmiştir. 
Topluma Hizmet Uygulamaları (1-2-2)   
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik 
projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada 
düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma 
hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. 
Öğretmenlik Uygulaması (2-6-5) 
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim 
elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin 
yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. 
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi (2-0-2) 
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin 
yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve 
işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. 
Anasanat Atölyeleri: 
Aşağıda adları yazılı 9 (Dokuz) adet anasanat atölye dersleri Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin öğretim elemanı ve 
fiziki ortamı ile kapasiteleri dikkate alınarak seçmeli ders olarak düzenlenir. Anasanat Atölye dersleri altı yarıyıl 
süresince verilir. Eleman ve atölye olanakları sınırlı bölümler bu dersleri mevcut durumlarına göre düzenler. 
Ancak geleceğe dönük olarak Anasanat Atölye derslerinin çeşitlendirilmesine, eleman, atölye sayısı ve 
olanaklarının artırılmasına önem verilmesi beklenmektedir. Bu derslerin içerikleri ve uygulanış biçimleri aşağıda 
verilmektedir. 
 
Resmi anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık 
kısmında üç boyutlu (heykel ya da seramik) derslerinden biri zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye 
derslerinde öğrenci bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.  
 
Grafik Tasarımını anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir 
yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer yarıyılda ise bölümlerin eleman ve atölye 



olanakları çerçevesinde üç boyutlu alanlardan birisi seçtirilir. Bunun mümkün olmaması halinde her bölümün 
kendi olanaklarına göre seçim yaptırılır. 
 
Heykeli anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık 
kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm 
olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. 
 
 Tekstil Tasarımı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir 
yarıyıllık kısmında resim dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm 
olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. 
 
Seramiği anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık 
kısmında Resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci, bölüm 
olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. 
 
Geleneksel Türk Sanatlarını anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az 
bir yarıyıllık kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci, 
bölüm olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. 
 
Özgünbaskıyı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık 
kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm 
olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçer.  
 
Endüstriyel Tasarım’ı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere, seçmeli sanat atölye derslerinin iki yarıyıllık 
kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm 
olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir. 
 
Fotoğrafı anasanat atölye dersi olarak seçen öğrencilere seçmeli sanat atölye derslerinin en az bir yarıyıllık 
kısmında resim atölye dersi zorunlu olarak seçtirilir. Diğer seçmeli sanat atölye derslerinde öğrenci bölüm 
olanaklarına göre istediği atölye derslerini seçebilir.  
1. Resim I-II-III-IV-V-VI 
Temel resim kuram ve kavramları, bir resmi dönem, teknik ve içerik bakımından analiz edebilecek görsel ve 
kültürel bilgi ve beceriler, resmin özgün bir ifade aracı olarak algılanması, farklı teknik ve malzemeleri deneyip, 
sanat eserleriyle örnekleyerek kendi eğilimlerine uygun görsel bir dil oluşturma yeterliliğini geliştirici çalışmalar.  
2. Grafik Tasarımı I-II-III-IV-V-VI 
Çeşitli yazı formları, tipografi, görsel iletişim, bilgisayar destekli grafik tasarım, kurumsal kimlik, afiş, kitap 
kapağı, ambalaj, illüstrasyon ve animasyon çalışmaları, grafik tasarımın günlük yaşamdaki kullanım alanları. 
3. Heykel I-II-III-IV-V-VI 
Modelaj, ahşap, metal, yontu ve döküm biçimleri ile inşaları, alçak ve yüksek kabartmaların, figüratif ve soyut 
düzenlemelerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları, heykel sanat eserlerinden örnekler. 
4- Tekstil Tasarımı I-II-III-IV-V-VI 
Elyaflı malzemelerle çeşitli çalışmalar (fiber), yüzey tasarımları, örgü ve dokuma, tekstil boyama ve baskı 
teknikleri, geleneksel, çağdaş ve özgün uygulama çalışmaları, tekstil tasarımın günlük yaşamdaki kullanım 
alanları. 
5- Seramik I-II-III-IV-V-VI 
Seramik sanatının tarihsel gelişimi ve seramiğin günlük yaşamdaki yeri, sanatsal ve endüstriyel seramik 
boyutlarında, çeşitli teknikleri, geleneksel, çağdaş ve özgün yorumlarla uygulama çalışmaları, seramik tasarımın 
günlük yaşamdaki kullanım alanları. 
6- Geleneksel Türk Sanatları I-II-III-IV-V-VI 
Geleneksel Türk sanatlarının tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu, tezhip, minyatür, çini, vitray, ebru, 
geleneksel takı ve mücevher, halı ve kilim vb. ile yörelere özgü diğer dalları da içine alacak biçimde geleneksel 
yöntemlerle, çağdaş yorumlamaya yönelik uygulama çalışmaları.  
7- Özgünbaskı I-II-III-IV-V-VI 
Monotipi, linolyum. ahşap, gravür, litografi, serigrafi, plegsiglas vb. baskı teknikleri bilgisi ve uygulamalı 
çalışmalar.  
8- Endüstriyel Tasarım I-II-III-IV-V-VI 
Bireysel ve grup çalışmaları şeklinde yapılan maket ve proje çalışmalarının işlevsellik yönü olan sanatsal işler 
halinde uygulanması, endüstriyel tasarımın günlük yaşamdaki kullanım alanları. 
 9- Fotoğraf I-II-III-IV-V-VI 
Fotoğraf sanatının tarihçesi. fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), 
fotoğraf çekme tekniği, portre, manzara, gece, yakın plan fotoğrafları, sanatsal çekimler, kompozisyon, karanlık 
oda, siyah-beyaz ve renkli baskı teknikleri, fotoğraf sanatının günlük yaşamdaki kullanım alanları. 
 

Kaynak:  YÖK (2007a:167-175) 

 



EK 5: 2015 ÖSYM YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE 
KONTENJANLARI TERCİH KILAVUZUNA GÖRE RESİM-İŞ 

ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI ÇİZELGESİ 

Resim-İş Öğretmenliği Programları 

Resim-İş Öğretmenliği Programları ve Kontenjanları 
1.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi(Bolu) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40  
2. Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40  
3. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Ağrı) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 50 
4. Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
5. Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 55  
6. Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Kazım Karabekir Eğitim 

Fakültesi 
Resim-İş Öğretmenliği 45 

7. Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 
 

35  

8. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Çanakkale) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 30 
9. Çukurova Üniversitesi (Adana) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
10. Dicle Üniversitesi 

(Diyarbakır) 
Ziya Gökalp Eğitim 
Fakültesi 

Resim-İş Öğretmenliği 30 

11. Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Buca Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 60 
12. Ege Üniversitesi (İzmir) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 20 
13. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
14. Fırat Üniversitesi (Elazığ) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
15. Gazi Üniversitesi (Ankara) Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 70 
16. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 25 
17. Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
18. İnönü Üniversitesi (Malatya) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 50 

19. Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fatih Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 50 
20. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
21. Marmara Üniversitesi (İstanbul) Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 100 
22. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 45 
23. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 30 
24. Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 30 
25. Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Ahmet Keleşoğlu Eğitim 

Fakültesi 
Resim-İş Öğretmenliği 45 

26. Niğde Üniversitesi (Niğde) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 

27. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 60 
28.  Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
29. Trakya Üniversitesi (Edirne) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 30 
30. Uludağ Üniversitesi (Bursa) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 50 
31. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 40 
32. Yakın Doğu Üniversitesi 

Üniversitesi (KKTC Lefkoşa) 
Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 

(Tam Burslu) 
Resim-İş Öğretmenliği 
(%50 Burslu) 

 
4 
 
36 

Toplam 1390 

Kaynak. http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/OSYS/2015-

OSYSKONTKILAVUZU15072015.pdf 

 

 

 

 



EK 6:  ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ETİK KURUL KARARI 

 

 

 

 

 



EK 7: FAKÜLTE DEKANLIKLARINDAN ARAŞTIRMANIN YAPILMASI 
İÇİN ONAY 

 

 

 

 



 

 



EK 8: ANKET GÖNDERİLEN ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ FAKÜLTELERİ 

 İl Üniversite Fakültesi Bölümü Anabilim Dalı 

Bolu Abant İzzet Baysal  Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi  Resim-İş Eğitimi 

Aydın Adnan Menderes Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Ağrı Ağrı İbrahim Çeçen Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi Öğretmenliği 
Aksaray Aksaray Üniversitesi Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Eskişehir Anadolu Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Programı 
Erzurum Atatürk Kazım Karabekir Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Sivas Cumhuriyet Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart  Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Adana Çukurova Eğitim  Güzel Sanatlar  Resim-İş Öğretmenliği 
Diyarbakır Dicle Ziya Gökalp Eğitim  Güzel Sanatlar  Resim-İş Eğitimi 
İzmir Dokuz Eylül Buca Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
İzmir Ege Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Erzincan Erzincan Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Öğretmenliği 
Elazığ Fırat Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Ankara Gazi Gazi Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Tokat Gaziosmanpaşa Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Şanlıurfa Harran Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Malatya İnönü Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Programı 
Trabzon Karadeniz Teknik Fatih Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Kastamonu Kastamonu Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
İstanbul Marmara Atatürk Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Burdur Mehmet Akif Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Muğla Muğla Sıtkı Koçman Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Hatay Mustafa Kemal Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Konya Konya Necmettin Erbakan Ahmet Keleşoğlu Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Niğde Niğde Üniversitesi Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Samsun Ondokuz Mayıs Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Denizli Pamukkale Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Edirne Trakya Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Bursa Uludağ Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Van Yüzüncü Yıl  Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 
Toplam 31 Üniversitenin Eğitim Fakültelerindeki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 9: ANKETLERİN TOPLANILDIĞI ANABİLİM DALLARI 

İl Üniversite Fakültesi Bölümü Anabilim Dalı 

Bolu Abant İzzet Baysal  Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi  Resim-İş Eğitimi 

Aydın Adnan Menderes Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Eskişehir Anadolu Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Programı 

Erzurum Atatürk Kazım Karabekir Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Çanakkale Çanakkale Onsekiz Mart Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Adana Çukurova Eğitim  Güzel Sanatlar  Resim-İş Öğretmenliği 

Diyarbakır Dicle Ziya Gökalp Eğitim  Güzel Sanatlar  Resim-İş Eğitimi 

İzmir Dokuz Eylül Buca Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

İzmir Ege Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Erzincan Erzincan Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim Öğretmenliği 

Elazığ Fırat Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 

Ankara Gazi Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Tokat Gaziosmanpaşa Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Şanlıurfa Harran Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Malatya İnönü Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 
Programı 

Trabzon Karadeniz Teknik Fatih Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Kastamonu Kastamonu Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

İstanbul Marmara Atatürk Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 

Burdur Mehmet Akif Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Hatay Mustafa Kemal Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi  

Konya Konya Necmettin Erbakan Ahmet Keleşoğlu Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Niğde Niğde Üniversitesi Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Samsun Ondokuz Mayıs Eğitim Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Denizli Pamukkale Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Edirne Trakya Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Bursa Uludağ Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği 

Van Yüzüncü Yıl  Eğitim  Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Eğitimi 

Toplam 27 Üniversitenin Eğitim Fakültelerindeki Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalları 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 10: EĞİTİM FAKÜLTELERİ RESİM-İŞ EĞİTİMİ PROGRAMINDA (1998 
ve 2006) YER ALAN KURAMSAL VE ZORUNLU SANAT DERSLERİ HAKKINDA 

ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ 

 

Sayın Öğretim Elemanı, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel 

Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı kapsamında "Eğitim Fakülteleri 1998 ve 2006 Resim-İş 

Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi" doktora tez çalışması Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 

danışmanlığında sürdürülmektedir.  

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının yenilenmesi amacıyla 1998 ve 2006 yıllarında 

uygulamaya konulan programları ve programlarında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 

bağlamında yeterliklerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, siz değerli öğretim elemanlarının 

görüşlerine gereksinim duyulmaktadır. Her iki programın temel yaklaşımları, kuramsal ve zorunlu 

sanat derslerinin gereklikleri, içerikleri, saat ve kredileri, uygulama yaklaşımları, uygulama yeterlikleri 

konusunda görüşlerinize yönelik hazırlanan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anket maddelerinde 

"katılmıyorum", "kısmen katılıyorum", "katılıyorum" seçeneklerinden birisini seçmeniz istenmektedir. 

Ayrıca varsa eklemek istediğiniz görüşlerinizi boşluklara yazabilirsiniz. Anketi doldurmadan önce 

konu ile ilgili başvurmak isterseniz Ekler bölümüne bakabilirsiniz.  

Ek 1. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı  

Ek 2. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı 

Ek 3. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarında Kuramsal ve 

Zorunlu Sanat Derslerinin Kredi/Saat ve İşleniş Dönemleri 

Araştırmada elde edilen bilgiler yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacaktır. 

Araştırmaya vereceğiniz destek ve katkılardan dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

 

                             Arş. Gör. Berivan EKİNCİ 
                    Ankara Üniversitesi 

                  Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
                  Güzel Sanatlar Eğitimi 

                  Doktora Öğrencisi 
                   bekinci@ankara.edu.tr 

 

 

 

 



BÖLÜM I 

Kişisel Bilgiler 

Cinsiyet Kadın     Erkek 

Yaş  

Görev yapılan üniversite  

Mezun olunan fakülte ve 
yılı 

 

Kıdem .............yıl 

Ünvan  Profesör             Doçent                       Yardımcı Doç    Öğretim Görevlisi 

Eğitim durumu  Lisans             Yüksek Lisans       Doktora             Sanatta Yeterlik 

Eğitim durumu ………………………………….alanında lisans            …………………………… ….alanında yüksek  lisans 

………………………………….alanında doktora         ……………………………….alanında sanatta yeterlik 

      

  1998 Resim Öğretmenliği lisans programının işleniş sürecinde kuramsal ve zorunlu sanat derslerini yürüttüm 

  Evet                Hayır 

   Cevabınız evet ise; 1998 ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında aşağıdaki kuramsal ve 

zorunlu sanat derslerinden hangilerini yürüttünüz?    Lütfen işaretleyiniz. 

1998-2005 yılları arasında Resim Öğretmenliği Lisans Programında yürüttüğünüz kuramsal ve 
zorunlu sanat dersler 

2006-2015 yılları arasında Resim-İş Öğretmenliği 
Lisans Programında yürüttüğünüz kuramsal ve zorunlu 
sanat dersler 

  Sanat Tarihine Giriş   Sanat Tarihine Giriş 

  Türk Sanatı Tarihi   Çocuğun Sanatsal Gelişimi 

  Batı Sanatı Tarihi   Batı Sanatı Tarihi 

  Çağdaş Dünya Sanatı   Türk Sanatı Tarihi 

  Çağdaş Türk Sanatı   Sanat Eleştirisi 

  Estetik   Çağdaş Sanat 

  Sanat Eleştirisi  

  İnsanın Sanatsal Gelişimi  

 

 

 

 

 

 



BÖLÜM II 
1998Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programları ve Programlarda Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat 
Derslerine İlişkin Anket  
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Eklemek İstediğiniz 
Görüşleriniz 

1 1998 yılı Resim Öğretmenliği Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri bölümün öğretmen 
yetiştirme hedefine uygundur.  

(1) (2) (3)  

2 1998 Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

(1) (2) (3)  

3 1998 yılı Lisans Programında gerçekleştirilen yeniden yapılandırma, lisans eğitiminde kuramsal ve zorunlu 
sanat derslerine ilişkin gereksinim duyulan değişikliği sağlamıştır. 

(1) (2) (3)  

4 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik yapılan 
düzenlemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. 

(1) (2) (3)  

5 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının 
öğretmen yetiştirme hedefine uygundur. 

(1) (2) (3)  

6 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenleme Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalının öğretmen yetiştirme 
hedefine uygun olarak eğitim kalitesini artırmıştır. 

(1) (2) (3)  

7 2006 yılı Lisans Programındaki kuramsal ve zorunlu sanat dersleri ile ilgili yeni bir düzenleme gereklidir. (1) (2) (3)  
8 2006 yılı Lisans Programında tüm dersler için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. (1) (2) (3)  
9 1998 yılı Lisans Programında okutulan kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi / saati 

yeterlidir.  
(1) (2) (3)  

10 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede kuramsal ve zorunlu sanat derslerine ayrılan ders kredi 
/ saati yeterlidir. 

(1) (2) (3)  

11 Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerine katkısı olduğunu düşünüyorum. (1) (2) (3)  
12 Kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye derslerinden önce alınması gerektiğini 

düşünüyorum. 
(1) (2) (3)  

13 1998 yılı Lisans Programı I. yarıyılda yer alan Sanat Tarihine Giriş dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte II. yarıyılda yer alması uygundur. 

(1) (2) (3)  

14 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Türk Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte V. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

(1) (2) (3)  

15 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Türk Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür olarak 
sınıflandırılması uygundur. 

(1) (2) (3)  

16 1998 yılı Lisans Programı II. yarıyılda yer alan Batı Sanatı Tarihi dersinin 2006 yılındaki düzenlemeyle 
birlikte III. yarıyıla aktarılmış olması uygundur. 

(1) (2) (3)  

17 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Batı Sanatı Tarihi dersinin Genel Kültür dersi olarak 
sınıflandırılmış olması uygundur. 

(1) (2) (3)  

18 1998 yılı Lisans Programında yer alan Çağdaş Dünya Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında 
kaldırılmış olması doğru bir uygulamadır. 

(1) (2) (3)  

19 1998 yılı Lisans Programında Çağdaş Türk Sanatı dersinin 2006 yılı Lisans Programında kaldırılmış 
olması doğru bir uygulamadır. 

(1) (2) (3)  

20 1998 yılı Lisans Programında İnsanın Sanatsal Gelişimi  dersinin 2006 yılı Lisans Programında Çocuğun 
Sanatsal Gelişimi olarak adlandırıldığını düşünüyorum. 

(1) (2) (3)  

21 1998 yılı Lisans Programında yer alan Estetik dersinin 2006 programından kaldırılmış olması doğru bir 
uygulamadır. 

(1) (2) (3)  

22 Sanat Eleştirisi dersinin 1998'de üç olan kredisinin 2006'da iki kredi olarak düzenlenmiş olması uygundur. (1) (2) (3)  

23 Sanat Eleştirisi dersinin 2006 programında Genel Kültür olarak sınıflandırılmış olması uygundur.  (1) (2) (3)  
24 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemeyle Çağdaş Sanat dersinin Genel Kültür dersi olarak 

sınıflandırılmış olması uygundur. 
(1) (2) (3)  

25 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Meslek Bilgisi derslerinin 37 kredi olması öğretmen 
adayları için yararlı olmuştur. 

(1) (2) (3)  

26 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Genel Kültür derslerinin 37 kredi olması öğretmen 
adayları için yararlı olmuştur. 

(1) (2) (3)  

27 2006 yılı Lisans Programında yapılan düzenlemede Alan Bilgisi derslerinin 80 kredi olarak düzenlenmiş 
olması sanat eğitimi açısından uygundur. 

(1) (2) (3)  

28 1998 yılı Lisans Programında kuramsal ve zorunlu sanat dersleri toplam 20 kredi iken, 2006 yılı Lisans 
Programında yapılan düzenlemeyle 15 kredi olarak düzenlenmiş olması sanat eğitimi açısından uygundur. 

(1) (2) (3)  

29 1998 yılı Lisans Programındaki 20 saatlik kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 193 saatlik genel program 
içinde yeterli oranı oluşturmaktadır.   

(1) (2) (3)  

30 2006 yılı Lisans Programındaki 15 saatlik kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 192 saatlik genel program 
içinde yeterli oranı oluşturmaktadır.   

(1) (2) (3)  

Sözü geçen derslerin dışında ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………… 
ders(ler)in kuramsal ve zorunlu sanat dersi olabileceği görüşündeyim. Çünkü 
……………………………………………………………………………………………….. …………………….. 

      



Ek 1: 1998 RESİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI Ek 2:  2006 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

      

 

Ek 3 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarında Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerinin Kredi/Saat ve İşleniş Dönemleri 
1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri 

Yarıyı
l 

 Dersin Adı T U K Yarıyı
l 

 Dersin Adı T U K 

I  Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 II A Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 

II  Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 III GK Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 

II  Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 IV A Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 2 

III  Çağdaş Dünya Sanatı 2 0 2 V GK Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 

IV  Çağdaş Türk Sanatı 2 0 2 VI GK Sanat Eleştirisi 2 0 2 

V  İnsanın Sanatsal Gelişimi 2 0 2 VI GK Çağdaş Sanat 3 0 3 

V  Estetik 3 0 3       

VI  Sanat Eleştirisi 3 0 3       

Toplam                 8 Ders 20 0 20 Toplam                  6 Ders 15 0 15 

A : Alan Dersleri          GK: Genel Kültür Dersleri 

 

 

 

 

 



EK 11: GÖRÜŞME FORMU 

Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Lisans Programları (1998 ve 2006) ve Bu 
Programlarda Yer Alan Kuramsal ve Zorunlu Sanat Dersleri Hakkında Uzman 

Görüşleri  

 

Sayın Öğretim Elemanı, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı kapsamında "Eğitim Fakülteleri 1998 ve 2006 Resim-İş 
Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi" doktora  tez çalışması Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan 
danışmanlığında sürdürülmektedir.  

Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarının yenilenmesi amacıyla 1998 ve 2006 yıllarında 
uygulamaya konulan programları ve programlarında yer alan kuramsal ve zorunlu sanat dersleri 
bağlamında yeterliklerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, siz değerli öğretim üyelerinin 
görüşlerine gereksinim duyulmaktadır. Her iki programın temel yaklaşımları, kuramsal ve zorunlu 
sanat derslerinin gereklikleri, içerikleri, kredi ve saatleri, uygulama yaklaşımları, uygulama yeterlikleri 
konusunda çalışmanın nitel boyutu için görüşlerinize gereksinim duyulmaktadır. Görüşme formunu 
doldurmadan önce konu ile ilgili başvurmak isterseniz Ekler bölümüne bakabilirsiniz.  

Ek 1. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programı  

Ek 2. 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı 

Ek 3. 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarında Kuramsal ve 
Zorunlu Sanat Derslerinin Kredi/Saat ve İşleniş Dönemleri 

Araştırmada elde edilen bilgiler yalnızca bilimsel amaçlı kullanılacaktır. 

Araştırmaya vereceğiniz destek ve katkılardan dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım. 

 

Arş. Gör. Berivan EKİNCİ 
Ankara Üniversitesi 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 
Güzel Sanatlar Eğitimi 

Doktora Öğrencisi 
bekinci@ankara.edu.tr 

 

 

 

 

 

 



Kişisel Bilgiler 
 

Cinsiyet Kadın     Erkek 

Yaş  

Görev yapılan 
üniversite 

 

Mezun olunan Fakülte  

Kıdem ..... yıl 

Ünvan  Profesör                Doçent                     Yardımcı Doçent              Öğretim Görevlisi 

Eğitim Durumu  Lisans                   Yüksek Lisans            Doktora              Sanatta Yeterlik 

Eğitim Durumu …………………………………alanında lisans          ……………………….alanında yüksek lisans 

…………………………………alanında doktora      ………………………..alanında sanatta yeterlik 

 
1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde yer aldım. 

 Evet      Hayır 
   2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde yer aldım. 

 Evet      Hayır 
 

Görüşme Soruları 

1. 1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programının hazırlanma sürecinde görev alan ya da alanda 
uzman olan öğretim elemanlarının;  

a. Programın hazırlanma amacı, hedefi, gerekçesi, 

b. Program hazırlanmadan önce nasıl bir ihtiyaç analizi yapıldığı, 

c. Program geliştirme sürecinde temel alınan model, 

d. Programın getirdiği yenilikler, 

e. Programda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik gereksinimler, 

f. Programda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerine katkısı ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

g. İlgili program bu gereksinimleri karşıladı mı, karşılamadıysa bunun sebepleri sizce 
nelerdir? 

2. 2006 yılı Resim-İş Öğretmenliği lisans programının hazırlanma sürecinde görev alan ya da 
alanda uzman olan öğretim elemanlarının;  

a. Programın hazırlanma amacı, hedefi, gerekçesi, 

b. Program hazırlanmadan önce nasıl bir ihtiyaç analizi yapıldığı,  

c. Program geliştirme sürecinde temel alınan model, 

d. Programın getirdiği yenilikler, 

e. Programda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerine yönelik gereksinimler, 

f. Programda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin uygulamalı sanat atölye 
derslerine katkısı, 

g. Programda yer alan kuramsal ve zorunlu sanat derslerinin Meslek Bilgisi, Alan Bilgisi 
ve Genel Kültür olarak tanımlanması ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 

h. İlgili program bu gereksinimleri karşıladı mı, karşılamadıysa bunun sebepleri sizce 
nelerdir? 

3. Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programına yönelik yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var mı? 

4. Programın uygulanışına ilişkin öğretim elemanlarına önerileriniz nelerdir? 

     



  Ek 1: 1998 RESİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI   Ek 2:  2006 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 

       

 

Ek 3 1998 Resim Öğretmenliği ve 2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programlarında Kuramsal ve Zorunlu 
Sanat Derslerinin Kredi/Saat ve İşleniş Dönemleri 
1998 Resim Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve zorunlu 
sanat dersleri 

2006 Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programında kuramsal ve 
zorunlu sanat dersleri 

Yarıyı
l 

 Dersin Adı T U K Yarıyı
l 

 Dersin Adı T U K 

I  Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 II A Sanat Tarihine Giriş 2 0 2 

II  Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 III GK Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 

II  Batı Sanatı Tarihi 3 0 3 IV A Çocuğun Sanatsal Gelişimi 2 0 2 

III  Çağdaş Dünya Sanatı 2 0 2 V GK Türk Sanatı Tarihi 3 0 3 

IV  Çağdaş Türk Sanatı 2 0 2 VI GK Sanat Eleştirisi 2 0 2 

V  İnsanın Sanatsal Gelişimi 2 0 2 VI GK Çağdaş Sanat 3 0 3 

V  Estetik 3 0 3       

VI  Sanat Eleştirisi 3 0 3       

Toplam                 8 Ders 20 0 20 Toplam                  6 Ders 15 0 15 

A : Alan Dersleri          GK: Genel Kültür Dersleri 

 

 

 

 



Ekler 

Mali Bilanço ve Açıklamaları 

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları     : 

Başlangıç Ödeneği 807,00       Kalan : 57,70 

03.3 Yolluklar                                                                  : 

Başlangıç Ödeneği 7.418,00    Kalan : 758,20 

03.5 Hizmet Alımları                                                      : 

Başlangıç Ödeneği 2.000,00    Kalan : 371,40 

03.7 Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Gid  : 

Başlangıç Ödeneği 7.775,00    Kalan : 2.371,10 

Toplam Net Ödenek 20.000,60                                   : 

Harcanan 16.442,20    Kalan: 3.558,40 

 

Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar : 

1 Adet Mini Tablet 

1 Adet Tablet 

1 Adet Masaüstü Bilgisayar 

1 Adet Ses Kayıt Cihazı 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde bulunmaktadır. 

 

 

 

 


