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Özet 

Bu araştırmayla genel olarak, “birinci sınıfta okuyan sınıf öğretmeni adaylarının, görsel sanatlar 

öğretimi dersi bağlamında hazırbulunuşlukları hangi düzeydedir ve ilköğretimdeki Görsel Sanatlar 

dersine yönelik olarak nitelikli yetiştirilebiliyorlar mı?” sorusuna cevap aranmaktadır. Bu genel amaca 

bağlı olarak, a) Yükseköğrenim öncesindeki eğitim kademelerindeki görsel sanatlar eğitiminin 

düzeyinin yorumlanması, b) Sınıf öğretmenliği anabilim dalı programının 4. yarıyılında yer alan 

“Sanat Eğitimi” ile 7. yarıyılında yer alan “Görsel Sanatlar Öğretimi” dersi öğretim programının içerik 

öğesine göre değerlendirmesi yapılabilmiştir. 

Araştırmanın örneklemi; Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni 

adaylarını temsil edebileceği varsayılan ve 2007-2008 öğretim yılı Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın birinci ve ikinci öğretim 

programlarında okuyan 111’i bayan 43’ü erkek olmak üzere toplam 154 birinci sınıf öğretmeni adayı 

öğrencilerdir. Bu öğrenciler, öğrenim gördükleri anabilim dalında sanata ilişkin herhangi bir dersi 

henüz almayan öğrenciler olup, sanata ilişkin bilişsel kazanımları, yükseköğrenime başlamadan önce 

almış oldukları sanat eğitimi ve bilgi birikimleriyle sınırlıdır. 

Elde edilen bulgular göre iki temel sonuca ulaşılmıştır: 1) Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf 

öğretmenliği anabilim dallarındaki sanata ilişkin dersler bağlamındaki hazırbulunuşluk düzeyleri; 

“Cinsiyet” ve “Lisede Resim Dersi Alma Durumu” değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar 

göstermektedir. Diğer değişkenlerin (Lisede sanat tarihi dersi alıp almama; ilköğretim ve lisedeki 

resim/görsel sanatlar derslerine giren öğretmenlerinin alan uzmanı olup olmaması; eğitim gördükleri 

yerleşim birimleri; anne-babanın eğitim düzeyleri) hiçbirinde, adayların hazırbulunuşluk düzeyleri ile 

anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 2) Adayların, uygulanan testin tümünden aldıkları puanlar ( X = 

23,02) ile alt testlerin her birinden aldıkları puanlar (Sanat Terimleri Bilgisi: X =16,630; Teknik Bilgi: 

X =2,494; Sanat Tarihi Bilgisi: X =3,916) “orta” düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Hazırbulunuşluk, Görsel Sanatlar, Sınıf Öğretmenliği 



Giriş 

Bilindiği gibi, sınıf öğretmenleri, belli bir "alan”a göre değil birçok alanı kapsayan programlara 

göre yetiştirilmektedir. Yani, söz konusu öğretmen modeli; Türkçe, matematik, hayat bilgisi, resim, 

müzik vb. alanlardaki dersleri yürütebilecek kadar alan bilgisine ve bu derslerin öğretimini 

yürütebilecek kadar da yeterliğe sahip bir öğretmen modelidir. Eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği 

anabilim dallarında, yukarıda birkaçını da saydığımız alanları kapsayacak biçimde hazırlanan 

programlarla yürütülen eğitim-öğretimde, elbette bazı sorunlar, eksiklikler, yolunda gitmeyen 

durumlar bulunabilir. Ancak, programlar arası bir karşılaştırma yapıldığında, dikkate ve araştırmaya 

değer sorunların sanat (Görsel Sanatlar/Resim) eğitimi alanında çok daha fazla olduğu söylenebilir. Bu 

farklılığın temelinde, sanata ve sanat eğitimine yönelik tutum ve davranışlar, politikalar, programlar ve 

yükseköğrenim öncesindeki eğitim kademlerindeki sanat eğitimi etkinliklerinin niteliklerinin yer 

aldığı söylenebilir.  Bunlara, sınıf öğretmenliği anabilim dallarındaki sanata ilişkin eğitim 

programlarının kapsam ve içeriklerinin yetersizlikleri de eklenirse, sorunun hangi boyutta olduğu daha 

iyi anlaşılacaktır.  

Bugüne kadar yayımlanan bilimsel makalelerde, sunulan bildirilerde ve yapılan bilimsel 

tartışmalarda, sürekli olarak okullarımızdaki sanat eğitiminin yetersizliklerinden ve eksikliklerinden 

söz edile gelinmiştir. Yapılan gözlemler ve ileri sürülen görüşler, genel olarak sanat (Resim/Görsel 

Sanatlar) derslerinin, öğrenciler tarafından boş zamanlarını değerlendirme ve hoşça vakit geçirme 

dersleri olarak hatırlandığı yönündedir. Artık, tartışmasız bir biçimde kabul edilmektedir ki –bazı 

istisnalar dışında– ilköğretim ve ortaöğretim süreçlerinde yaşanan çok boyutlu sorunlar, sanat eğitimi 

ve öğretimi süreçlerinin sonucunda beklenen amaçları ve kazanımları gerçekleştirmeye önemli 

engeller oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu süreçlerden geçen sınıf öğretmeni adayları, Görsel Sanatlar 

dersi bakımından sorunları ve eksiklikleri olan adaylar izlenimi vermektedirler. 

Genellikle sınıf öğretmenleri, Görsel Sanatlar (Resim) dersini vermede kendilerini yetersiz 

kabul ederler ve gerekçe olarak da – daha çok – bu alanın yetenekle ilgili olduğunu ileri sürerler. Oysa 

sorunun yetenek bağlamında olmadığı ve çok yönlü nedenlerinin bulunduğu gözden kaçırılmaktadır. 

Kaldı ki yetenek, sadece belirli alanlar için gerekli olan bir şey değil, –belirli oranlarda– tüm alanlar 

için de gereklidir. Sanatın zihinsel süreçlerle olan bağlantısı yok sayılarak sadece yetenekle 

ilişkilendirilmesi, bu tür yargıların ya da yorumların oluşmasına neden olmaktadır (Yolcu, 2005). 

Yukarıda da sözü edildiği gibi, sınıf öğretmenleri tüm alanlarda uzmanlaşmadan, fakat o alanları 

özümsemiş ve o dersleri yürütebilecek nitelikte yetiştirilmektedirler. Görsel sanatlar alanında kendisini 

yetersiz görüp, diğer alanlarda eğitim-öğretim yapabilme yeterliği konusunda kaygıya kapılmayan 

sınıf öğretmeni, nedense görsel sanatlar (müzik eğitimi de dâhil edilebilir) alanında kaygıya 

kapılmaktadır. İşte bu kaygının temelinde ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyindeki sanat 

eğitiminin nicel ve nitel sorunları yatmaktadır. 



Sorunları olan bu süreçlerden gelip geçen ve ilköğretim birinci kademesinde görev alacak olan 

sınıf öğretmeni adaylarının, kendi öğrencilerine verecekleri görsel sanatlar eğitimi bağlamında yetkin 

biçimde yetiştirilemediği iddia edilmektedir (Yolcu, 2005). Hem önceki kademelerden iyi yetişmeden 

geldiği düşünülen, hem de öğrenim gördüğü yüksek öğretim kurumunda, kapsamı ve içeriği 

bakımından eksikleri olan sanata ilişkin ders programlarıyla yetiştirilen sınıf öğretmenlerinin, tam bir 

kısır döngü içinde yer aldıkları söylenebilir. Bu kısır döngünün kırılması, ancak sorunların doğru 

saptanıp çözümler üretebilmekle mümkün olabileceği çok açıktır. 

Günümüze kadar geçen süre içersinde, ilk ve ortaöğretimde sanata ilişkin olarak çok değişik 

programlar uygulanmış; her defasında daha nitelikli sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar, 

bazı uygulamalarda sanat eğitimine yönelik iyi niyetten söz edilemeyecek izlenimi veren çabalar 

görülse de sorunun çok boyutlu olduğu unutulmamalıdır. Bu araştırmada bu sorunlara 

değinilmeyeceği; ilk ve ortaöğretimdeki sanat derslerinin program değerlendirmesi 

yapılmayacağından, sorunların ayrıntısına girilmeyecektir. Ne var ki, çok boyutlu sorunların yaşandığı 

bu eğitim-öğretim süreçlerinden geçen sınıf öğretmeni adaylarının, yüksek öğrenim düzeyinde 

göreceği görsel sanatlar eğitiminde bilişsel düzeyde ne kadar hazır olduklarının araştırılması, bir 

gereklilik olarak karşımızda durmaktadır.  

Problem Durumu 

Hem önceki kademelerden iyi yetişmeden geldiği düşünülen, hem de öğrenim gördüğü yüksek 

öğretim kurumunda, kapsamı ve içeriği bakımından eksikleri olan sanata ilişkin ders programlarıyla 

yetiştirilen sınıf öğretmenlerinin, tam bir kısır döngü içinde yer aldıkları söylenebilir. Bu kısır 

döngünün kırılması, ancak sorunların doğru saptanıp çözümler üretebilmekle mümkün olabileceği çok 

açıktır. Bilindiği gibi, bir bilginin öğrenciye verilebilmesinde, önceden getirdiği giriş davranışların 

niteliği ve hazırbulunuşluk düzeyi önemlidir. Yapılan gözlemler, ileri sürülen görüşler, sınıf öğretmeni 

adaylarının sanat eğitimi bakımından yeterli düzeyde olmadıkları yönündedir. Bu izlenimler ve 

yukarıda ifade edilenler ışığında, araştırmanın problem cümlesi; “ Birinci sınıfta okuyan sınıf 

öğretmeni adaylarının, görsel sanatlar öğretimi dersi bağlamında hazırbulunuşlukları hangi 

düzeydedir ve ilköğretimdeki Görsel Sanatlar (Resim) dersine yönelik olarak nitelikli 

yetiştirilebiliyorlar mı?” olarak belirlenmiştir. Belirlenen problem doğrultusunda yapılacak araştırma 

sonucunda; 

a) Yükseköğrenim öncesindeki eğitim kademelerindeki görsel sanatlar eğitiminin düzeyinin 

yorumlanması, 

b) Sınıf öğretmenliği anabilim dalı programının 4. yarıyılında yer alan “Sanat Eğitimi” ile 7. 

yarıyılında yer alan “Görsel Sanatlar Öğretimi” dersi öğretim programının içerik öğesine göre 

değerlendirmesi yapılabilecektir. 



Alt Problemler 

Araştırmanın alt problemleri, aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir: 

Eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği anabilim dalı birinci sınıfında öğretim gören adayların 

hazır bulunuşluk düzeyleriyle; 

1. Cinsiyet değişkenine göre,  

2. Lisede resim dersi alıp almama durumlarına göre, 

3. Lisede sanat tarihi dersi alıp almama durumlarına göre 

4. İlköğretim ve lisedeki sanat (Resim/Görsel Sanatlar) derslerine giren öğretmenlerinin alan 

uzmanı olup olmamasına göre,  

5. İlköğretimden liseden mezun oluncaya kadar eğitim gördükleri yerleşim birimlerine göre,  

6. Ailenin eğitim düzeyleri bakımından, farklılıklar var mıdır? 

Varsayımlar 

Araştırmaya katılan deneklerin, araştırmada kullanılan anket ve test sorularına gerçek 

düşüncelerini yansıttıkları; örneklemde yer alan deneklerin, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 

öğrenciler olması nedeniyle evreni temsil edebilme özelliklerine sahip oldukları varsayılmaktadır. 

Yöntem 

Bu bölümde; araştırmanın niteliği, evren ve örneklem, veri toplama teknikleri ve verilerin 

analizi hakkında bilgi verilmektedir. 

Araştırmada, anket-survey yöntemi uygulanmıştır. Araştırma, genellikle anket ve teste dayanan 

veriler üzerinden yürütülmüştür. Bunun yanı sıra, literatür taranmasıyla elde edilen veri ve bilgiler, 

araştırmanın amacı doğrultusunda kullanılmıştır. 

Araştırmanın Niteliği 

Bu araştırma, düzeyi bakımından “Kuramsal ve Uygulamalı” (Kaptan, 1995), yapıldığı çevre 

bakımından “Alan” (Arseven, 1994), yöntemi bakımından ise “Betimleme” niteliğindedir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü Sınıf 

Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci sınıfında öğrenim gören sınıf öğretmeni adayı öğrenciler 

oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi; Türkiye’nin dört bir yanından gelen ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni 

adaylarını temsil edebileceği varsayılan ve 2007-2008 öğretim yılı Çanakkale Onsekiz Mart 



Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın birinci ve ikinci öğretim 

programlarında okuyan 111’i bayan 43’ü erkek olmak üzere toplam 154 birinci sınıf öğretmeni adayı 

öğrencilerdir. Bu öğrenciler, öğrenim gördükleri anabilim dalında sanata ilişkin herhangi bir dersi 

henüz almayan öğrenciler olup, sanata ilişkin bilişsel kazanımları, yükseköğrenime başlamadan önce 

almış oldukları sanat eğitimi ve bilgi birikimleriyle sınırlıdır. 

Veri Toplama Teknikleri 

Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan; deneklerin kişisel bilgilerini belirleyen anket ile Sanat 

Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi derslerine yönelik bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerini belirleyen 

bilgi testi yoluyla elde edilmiştir. Anket ve test, ilgili uzmanlarının kontrolünden geçirilmiştir. 

Deneklerin Görsel Sanatlar Öğretimi dersi bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek için 

hazırlanmış olan bilgi testinde üç alt test yer almaktadır: a) Sanat Terimler Bilgisi alt testi (26 madde), 

b) Teknik Bilgi alt testi (5 madde), c) Sanat Tarihi Bilgisi alt testi (8 madde). Toplam 39 sorudan 

oluşan bilgi testi, fakülte öncesi kademelerde (ilköğretim ve ortaöğretimde) alınan görsel sanatlar 

eğitimi dersi öğretim programlarında yer alan bilgileri içeren bir testtir. Yapılan güvenirlik testinde 

Tablo 1’e göre =0,737 olarak hesaplanmıştır. 

Tablo 1. Hazırbulunuşluk Testinin Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Cronbach 
Alpha 

Standartlaştırılmış 
Maddelere Göre 
Cronbach Alpha 

Madde Sayısı 

,737 ,735 39 
 

Testin tümü ve alt testlerden elde edilecek puanların nitelendirilmesinde, puan aralıklarına göre 

bir niteleme yapılmıştır (Tablo 2). Testin 26 sorudan oluşan Sanat Terimleri Bilgisi alt testinden elde 

edilen puanların puan aralıkları beşli derecelemeye göre; 5 sorudan oluşan Teknik Bilgi alt testi ile 8 

sorudan oluşan Sanat Tarihi Bilgisi alt testi üçlü derecelemeye göre değerlendirilmiştir: 

Tablo 2. Test Puanlarının Nitelendirilmesi 

Alt Testler ve Testin 
Geneli 

Alınabilecek 
En Yüksek 

Puan 

Puan 
Aralıkları Derecelendirme  

0 – 6 Yetersiz 
7 – 11  Düşük 
12 – 16 Orta 
17 – 21 İyi 

Sanat Terimleri Bilgisi 
(26 soru) 26 

22 – 26  Çok iyi 
0 – 1  Düşük 
2 – 3  Orta Teknik Bilgi 

(5 Soru) 5 
4 – 5  İyi 



0 – 2  Düşük 
3 – 5 Orta Sanat Tarihi Bilgisi 

(8 Soru) 8 
6 – 8  İyi 
0 – 7 Yetersiz 

8 – 15  Düşük 
16 – 23   Orta 
24 – 31 İyi 

Testin Geneli 
(39 Soru) 39 

32 – 39 Çok iyi 
 

Verilerin Analizi 

Araştırmada, istatistiksel teknikler olarak; frekans (f), ilişkisiz t-testi ve tek yönlü ANOVA 

teknikleri kullanılmıştır. Anket ve bilgi testi verileri, bilgisayar ortamında SPSS 13.0 adlı paket 

programa aktarılmış, çözümlemeler bu ortamda yapılmıştır.  

Bulgular ve Yorum 

Araştırmada elde edilen bulgular, araştırmanın alt problemleri doğrultusunda aşağıda 

verilmiştir: 

1. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın ilk alt probleminde “Eğitim fakültesinin sınıf öğretmenliği anabilim dalı birinci 

sınıfında öğretim gören adayların hazır bulunuşluk düzeyleri ile cinsiyet değişkenine göre bir fark var 

mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla yapılan t testi sonucu Tablo 3’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Cinsiyete Göre Başarı Düzeylerine İlişkin t Testi Sonuçları 
 

Alt Testler Cinsiyet N X  s.s. t P 
Bayan 111 17,279 3,636 Sanat Terimleri 

Bilgisi Erkek 43 14,953 4,412 3,349 ,001 

Bayan 111 2,505 1,374 Teknik 
Bilgi Erkek 43 2,465 1,334 ,161 ,872 

Bayan 111 3,937 1,602 Sanat  
Tarihi Bilgisi Erkek 43 3,861 1,794 ,257 ,798 

 
Tablo 3’deki sonuçlara göre, sınıf öğretmeni adaylarının sanata ilişkin dersler bağlamındaki 

cinsiyet değişkenine göre hazırbulunuşluk düzeyleri, bilgi testinin sadece “Sanat Terimleri Bilgisi” alt 

testinde anlamlı bir farklılık olduğu, diğer iki alt testte anlamlı bir farklılığın bulunmadığı 

görülmektedir (t=3.349, p<0,05). Elde edilen puanların değerlendirilmesi yapıldığında, bayan 

öğrencilerin “Sanat Terimleri Bilgisi” düzeylerinin “iyi”; erkek öğrencilerin ise “orta” düzeyde olduğu 

görülmektedir. Diğer alt testlerde cinsiyet değişkenine göre bir farklılık olmamakla birlikte, sınıf 

öğretmeni adaylarının “Teknik Bilgi” ve “Sanat Tarihi Bilgisi” alt testlerinden elde ettikleri puanlar 

değerlendirildiğinde “orta” düzeyde bir başarı elde ettikleri anlaşılmaktadır.  



2. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın ikinci alt probleminde “Sınıf öğretmeni adaylarının lisede resim dersi alıp almama 

durumlarına göre hazırbulunuşluk düzeyleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. 

Bu amaçla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4, 5 ve 6’da sunulmuştur.  

 
Tablo 4. Gruplara İlişkin Bazı İstatistikler 

Sanat Terimleri Bilgisi Teknik Bilgi Sanat Tarihi 
Bilgisi Lisede Resim Dersi 

Alma Durumu 
N X  s.s. N X  s.s. N X  s.s. 

Resim dersi almadı 13 14,539 4,1362 13 1,769 1,5892 13 4,000 1,4142 

Lise1’de aldı  59 16,119 3,6910 59 2,339 1,3079 59 3,576 1,6836 

Lise 1-2’de aldı 26 17,731 3,5951 26 3,039 ,99923 26 3,885 1,5317 

Lise 1-2-3’de aldı 28 17,679 4,0005 28 2,250 1,5062 28 4,071 1,6981 

Lise 2’de aldı 6 15,833 5,6362 6 3,000 1,7889 6 2,833 2,9268 

Hazırlıkta aldı 22 16,818 4,3165 22 2,864 1,1668 22 4,909 ,81118 

Toplam 154 16,630 3,9934 154 2,494 1,3588 154 3,916 1,6527 

Tablo 4 incelendiğinde, lisede resim dersi almayan sınıf öğretmeni adaylarının (N=13) “Sanat 

Terimleri Bilgisi” ile “Teknik Bilgi” alt testlerinden aldıkları puanların, resim dersini lisenin çeşitli 

sınıflarda alan adayların puanlarından daha düşük olduğu; “Sanat Tarihi Bilgisi” alt testinde ise elde 

ettikleri puanlarının; lise 1, lise 1-2 ve lise 2’de resim dersi alan adayların puanlarından daha fazla 

olduğu anlaşılmaktadır. 

Sınıf öğretmeni adaylarının lisede resim dersi alma durumlarına göre yapılan ANOVA testi 

sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisede Resim Dersi Alma Durumlarına Göre Başarı 
Düzeylerine İlişkin ANOVA Sonuçları 

 

Alt testler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı s.d. Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplararası 139,174 5 27,835 
Grupiçi 2300,729 148 15,545 Sanat Terimleri 

Bilgisi 
Toplam 2439,903 153   

1,791  ,118  

Gruplararası 22,163 5 4,433 
Grupiçi 260,330 148 1,759 Teknik Bilgi 
Toplam 282,494 153   

2,520  ,032  

Gruplararası 36,333 5 7,267 
Grupiçi 381,569 148 2,578 Sanat Tarihi 

Bilgisi 
Toplam 417,903 153   

2,819 ,018  

 



Tablo 5’deki bulgulara göre, sınıf öğretmeni adaylarının lisede resim dersi almaları ile bilgi 

testinin “Teknik Bilgi” ile “Sanat Tarihi Bilgisi” alt testlerinde elde ettikleri puan farkları arasında 

anlamlı farklılıklar vardır. Bu farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için yapılan “LSD 

Testi” sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Lisede Resim Dersi Alma Durumunun Çoklu Karşılaştırma - LSD Testi - Sonuçları 

Alt Testler 
(I) Lisede Resim 

Dersi Alma 
Durumu 

(J) Lisede Resim 
Dersi Alma Durumu Fark (I-J) s.s. P 

Lise1’de aldı -1,58018 1,20801 ,193 
Lise1-2’de aldı -3,19231(*) 1,33929 ,018 
Lise1-2-3’de aldı -3,14011(*) 1,32325 ,019 
Lise2’de aldı -1,29487 1,94595 ,507 
Lise1-2-3’te aldı -1,29487 1,94595 ,507 

Sanat 
Terimleri 
Bilgisi  

Resim dersi 
almadı  

Hazırlık sınıfında -2,27972 1,37928 ,100 
Lise1’de aldı -,56975 ,40635 ,163 
Lise1-2’de aldı -1,26923(*) ,45051 ,006 
Lise1-2-3’de aldı -,48077 ,44512 ,282 
Lise2’de aldı -1,23077 ,65458 ,062 

Resim dersi 
almadı 

Lise1-2-3’te aldı -1,09441(*) ,46396 ,020 
Resim dersi almadı ,56975 ,40635 ,163 
Lise1-2’de aldı -,69948(*) ,31220 ,027 
Lise1-2-3’de aldı ,08898 ,30436 ,770 
Lise2’de aldı -,66102 ,56831 ,247 

Teknik Bilgi  
  

Lise1’de aldı 

Hazırlık sınıfında -,52465 ,33131 ,115 
Resim dersi almadı -,42373 ,49195 ,390 
Lise1-2’de aldı -,30834 ,37797 ,416 
Lise1-2-3’de aldı -,49516 ,36848 ,181 
Lise2’de aldı ,74294 ,68804 ,282 

Lise1’de aldı 

Hazırlık sınıfında -1,33282(*) ,40111 ,001 
Resim dersi almadı -,11538 ,54542 ,833 
Lise1’de aldı ,30834 ,37797 ,416 
Lise1-2-3’de aldı -,18681 ,43731 ,670 
Lise2’de aldı 1,05128 ,72722 ,150 

Lise1-2’de aldı 

Hazırlık sınıfında -1,02448(*) ,46513 ,029 
Resim dersi almadı -1,16667 ,79247 ,143 
Lise1’de aldı -,74294 ,68804 ,282 
Lise1-2’de aldı -1,05128 ,72722 ,150 
Lise1-2-3’de aldı -1,23810 ,72234 ,089 

Sanat Tarihi 
Bilgisi  

lise2  

Hazırlık sınıfında -2,07576(*) ,73952 ,006 
 

Tablo 6’daki LSD testi sonuçların incelendiğinde; ANOVA analizinden farklı olarak, tüm alt 

testlerde gruplar arasında anlamlı farklılıkların olduğu gözlenmiştir. “Sanat Terimleri Bilgisi” alt 

testinde, lisede resim dersi almayan sınıf öğretmeni adayları ile lise 1-2 ile lise 1-2-3’te resim dersi 

alan sınıf öğretmeni adayları arasında, resim dersi alanlar lehine anlamlı farklılıklar olduğu 

saptanmıştır. 



“Teknik Bilgi” alt testinden elde edilen puanlara göre karşılaştırma yapıldığında; lisede resim 

dersi almayan sınıf öğretmeni adaylar ile lise 1-2 ile lise 1-2-3’te resim dersi alan sınıf öğretmeni 

adaylar arasında, resim dersi alan adaylar lehine anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Ayrıca, lise 

1’de resim dersi alan sınıf öğretmeni adayları ile lise 1 ve lise 2’de resim dersi alan sınıf öğretmeni 

adaylar arasında, lise 1-2’de resim dersi alan sınıf öğretmeni adaylar lehine anlamlı farklılıklar 

saptanmıştır. 

“Sanat Tarihi Bilgisi” alt testinde elde edilen puanlara göre karşılaştırma yapıldığında ise, resim 

dersini lise hazırlık sınıfında alan sınıf öğretmeni adaylar ile lise 1, lise 2 ve lise 1-2’de resim alan 

sınıf öğretmeni adaylar arasında hazırlık sınıfı lehine anlamlı farklılıklar saptanmıştır.  

LSD sonuçlarının tümü dikkate alındığında “Sanat Tarihi Bilgisi” alt testi hariç, diğer iki testte, 

lisede resim derslerini alma süresi artıkça, resim dersi almayanlar ile daha az süre resim dersi 

alanlardan sanata ilişkin hazırbulunuşluk bakımından daha başarılı oldukları anlaşılmaktadır.  

3. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın üçüncü alt probleminde “Sınıf öğretmeni adaylarının lisede sanat tarihi dersi alıp 

almama durumlarına göre hazırbulunuşluk düzeyleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap 

aranmıştır. Araştırmada kullanılan, adayları tanımaya yönelik anket sonuçlarına göre, lisede sanat 

tarihi dersi alanların sayısı sadece 3’tür. Diğer bir söyleyişle, araştırmanın örnekleminde yer alan 154 

sınıf öğretmeni adayının %98’i lisede sanat tarihi dersi almamıştır. Bu bulgulara göre, sağlıklı bir 

sonuç alınamayacağından bu alt probleme ilişkin yorum yapılmamıştır.  

4. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın dördüncü alt probleminde “Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim ve lisedeki 

sanat (Görsel Sanatlar/ Resim) derslerine giren öğretmenlerinin alan uzmanı olup olmamasına göre 

hazırbulunuşluk düzeyleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, ilköğretim ikinci kademesi ile lisede resim dersi alan 141 sınıf öğretmeni adayından 

sadece 3’ü görsel sanatlar/resim dersini branş öğretmeninden almadığı anlaşılmaktadır. Bu sayı, 

gruplar arası bir karşılaştırma yapmaya elverişli olmadığından, araştırmanın bu alt probleme ilişkin 

yorum yapılmamıştır.  

5. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın beşinci alt probleminde, “Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim gördükleri yerleşim 

birimlerine göre hazırbulunuşluk düzeyleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu 

amaçla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. 



Tablo 7. Adayların Eğitim Gördükleri Yerleşim Birimlerine Göre Başarı Düzeylerine İlişkin ANOVA 
Sonuçları  

Alt testler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı s.d. Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplararası 6,149 2 3,074 
Grupiçi 2433,754 151 16,118 Sanat Terimleri 

Bilgisi 
Toplam 2439,903 153   

,191 ,827 

Gruplararası 5,288 2 2,644 
Grupiçi 277,206 151 1,836 Teknik Bilgi 
Toplam 282,494 153   

1,440 ,240 

Gruplararası 2,243 2 1,122 
Grupiçi 415,659 151 2,753 Sanat Tarihi 

Bilgisi 
Toplam 417,903 153   

,407 ,666 

Tablo 7’deki sonuçlar incelendiğinde, sınıf öğretmeni adaylarının her üç alt testten elde ettikleri 

puanlar ile ilk ve ortaöğretimde eğitim gördükleri yerleşim birimlerine arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı anlaşılmaktadır.  

6. Alt probleme ilişkin bulgular ve yorum 

Araştırmanın altıncı ve son alt probleminde, “Sınıf öğretmeni adaylarının ailelerinin eğitim 

düzeyleri ile hazırbulunuşluk düzeyleri arasında bir fark var mıdır?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu 

amaçla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 8.1 ve Tablo 8.2.’de verilmiştir. 

 

Tablo 8.1. Adayların Anne Eğitim Durumlarına Göre Başarı Düzeylerine İlişkin ANOVA Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 8.2. Adayların Baba Eğitim Durumlarına Göre Başarı Düzeylerine İlişkin ANOVA Sonuçları 

Alt testler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı S.d. Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplararası 87,895 4 21,974 
Grupiçi 2352,008 149 15,785 Sanat Terimleri 

Bilgisi 
Toplam 2439,903 153   

1,392 ,239 

Teknik Bilgi Gruplararası 8,133 4 2,033 1,104 ,357 

Alt testler Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı S.d. Kareler 

Ortalaması F P 

Gruplararası 54,595 3 18,198 
Grupiçi 2385,307 150 15,902 Sanat Terimleri 

Bilgisi 
Toplam 2439,903 153   

1,144 ,333 

Gruplararası 6,641 3 2,214 
Grupiçi 275,852 150 1,839 Teknik Bilgi 
Toplam 282,494 153   

1,204 ,310 

Gruplararası 6,097 3 2,032 
Grupiçi 411,805 150 2,745 Sanat Tarihi 

Bilgisi 
Toplam 417,903 153   

,740 ,530 



Grupiçi 274,360 149 1,841 
Toplam 282,494 153   
Gruplararası 7,690 4 1,922 
Grupiçi 410,213 149 2,753 Sanat Tarihi 

Bilgisi 
Toplam 417,903 153   

,698 ,594 

Tablo 8.1. ve Tablo 8.2. incelendiğinde, adayların anne ve babalarının eğitim durumları ile 

hazırbulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuçlar 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre iki temel sonuç öne çıkmaktadır: 

1. Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği anabilim dallarındaki sanata ilişkin dersler 

bağlamındaki hazırbulunuşluk düzeyleri; “Cinsiyet” ve “Lisede Resim Dersi Alma Durumu” 

değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Diğer değişkenlerin (Lisede sanat tarihi dersi 

alıp almama; ilköğretim ve lisedeki resim/görsel sanatlar derslerine giren öğretmenlerinin alan 

uzmanı olup olmaması; eğitim gördükleri yerleşim birimleri; anne-babanın eğitim düzeyleri) 

hiçbirinde, adayların hazırbulunuşluk düzeyleri ile anlamlı bir fark gözlenmemiştir. 

Araştırmamıza katılan sınıf öğretmeni adaylarının, cinsiyet değişkenine göre testin sadece 

“Sanat Terimleri Bilgisi” alt testinde hazırbulunuşluk düzeyi bakımında farklılık göstermesinin 

nedenlerini, araştırmanın kapsamı içinde değerlendirebilmek oldukça zordur. Sözgelimi, bayanlar 

lehine görülen bu anlamlı ilişkinin, önceki eğitim süreçlerinde alınan görsel sanatlar/resim eğitimin 

düzeyinden kaynaklandığını söyleyebilmek için elde yeteri kadar veri yoktur.  

“Lisede Resim Dersi Alma Durumu” ile testten elde edilen puan ortalamaları arasındaki ilişki 

dikkate değerdir ve üzerinde durulması gerekir. Bulgulardan da anlaşılacağı gibi, “Sanat Tarihi 

Bilgisi” alt testi hariç “Sanat Terimleri Bilgisi” ile “Teknik Bilgi” alt testlerinde, lisede resim dersi 

almayan adayların puan ortalaması, alanlara göre daha düşüktür. Diğer bir deyişle, lise düzeyinde 

resim derslerini daha fazla alan sınıf öğretmeni adayları, az alan adaylara göre daha başarılıdırlar. Bu 

durumun sadece nicellikle açıklanabilecek bir durum olduğu elbette söylenemez. Fakat daha fazla 

tekrarın daha yerleşik/kazanılmış bilgiyi sağlaması da olası bir durumdur.  

“Sanat Tarihi Bilgisi” alt testinde, resim dersini hazırlık sınıfında alan adayların lise-1, lise-2 ve 

lise-1-2’de alanlara göre daha başarılı olmaları ise beklenen bir durum değildir. Ancak, sadece 

hazırlıkta resim dersi almakla, sadece lise-1’de ve sadece lise-2’de resim dersi alma arasında nicel 

olarak bir fark yoktur. Ne var ki, lise-1 ve lise-2’de resim dersi alanların puan ortalamalarının bu alt 



testte düşük olması dikkati çekmekte ve daha fazla resim dersi almış olmanın almamaya göre başarıyı 

etkileyebileceği beklentisini karşılamamaktadır.    

2. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni adaylarının uygulanan testin tümünden aldıkları puanlar 

( X = 23,02) ile alt testlerin her birinden aldıkları puanlar (Sanat Terimleri Bilgisi: X =16,630; Teknik 

Bilgi: X =2,494; Sanat Tarihi Bilgisi: X =3,916) “orta” düzeydedir. Bu sonuçlar, ilköğretim ve 

ortaöğretimdeki görsel sanatlar/resim eğitimi derslerinde yaşanan nitelik sorunu hakkında bir 

projeksiyon sunmaktadır. Bugüne kadar yapılan sayısız araştırma ve incelemelerle belirtilen bu durum, 

araştırmamızın sonucuna da yansımış olduğu görünmektedir. Sanat eğitimine karşı olumsuz 

yaklaşımlar, kuram ve yöntem uyuşmazlıkları, özel derslik (atölyeler) ve donanım eksiklikleri, ders 

saatlerinin yetersizlikleri, uygulamadaki kimi hatalar vb. sorunların bu sonuçları doğurması beklenen 

bir durumdur. 

Görev yapacakları okullarda Görsel Sanatlar Eğitimi derslerini yürütecek olan sınıf öğretmeni 

adaylarının sanata ilişkin dersler bağlamında hazırbulunuşluk düzeylerinin, bu sonuçlara göre yeterli 

sayılamayacağını söylemek mümkündür. Bu bağlamda, eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenliği 

anabilim dallarının sekiz yarıyıllık programları kapsamında yer alan sanata ilişkin derslerin önemi 

ortaya çıkmaktadır.  

 Öneriler 

Araştırmanın her iki temel sonucu dikkate alındığında, üzerinde durulması gereken iki sorunun 

öne çıktığı anlaşılmaktadır. Bunlardan birisi; ilköğretim ve ortaöğretimdeki görsel sanatlar eğitiminin 

nitelik sorunu, diğeri ise sınıf öğretmenliği anabilim dallarındaki görsel sanatlara ilişkin derslerle bu 

sorunun nasıl aşılacağıdır. Her iki soruna yönelik öneriler, tartışması yapılarak aşağıda sunulmuştur.  

İlköğretim ve orta öğretimdeki görsel sanatlar/resim derslerinin nitelik sorunu, günümüze kadar 

artan önemle devam ede gelmiştir. Bunun çok boyutlu nedenleri vardır ve ayrı bir makale konusu 

olacak kadar kapsamlı bir sorundur. Şu kadarı söylenebilir ki, bu sorunların başında, sanat eğitimi 

politikaları ve yaklaşımlarının beklenen düzeyde olmaması, kuram ve uygulama uyumsuzlukları, 

atölye ve donanım eksiklikleri, ders saatlerinin azlığı, yöntem sorunları ve öğretmen yeterlikleri 

sayılabilir. Belli başlı ve önde gelen bu sorunların her biri için yapılacak öneriler, araştırmanın 

kapsamını çok zorlayacağında şu kadarıyla yetinilecektir. Öncelikle birey, toplum ve devlet olarak 

sanata ve sanat eğitimine bakışımızı yeniden gözden geçirmeli, gelişmiş ülkelerde bu sorunların nasıl 

aşıldığı incelenmeli ve samimiyetle sorunun çözümü için çaba sarf edilmelidir. Çok meşhur ama o 

kadar da konuyu çok iyi özetlediğine inandığımız ders saati süreleriyle bu sorunlar çözülemez. Sanata 

ve onun eğitimine gereken saygı ve özen gösterilmediği; düşünsel boyutta özümsenmediği sürece, 

Türkiye’deki görsel sanatlar eğitiminin “adı var kendisi yok” gerçeğinden kurtulması ve gelişmiş 



ülkeler düzeyine ulaşması mümkün değildir. Aksi takdirde bu eğitim kademelerinden sıraladığımız 

sorunlarla dolu süreçlerden geçerek sınıf öğretmenliği kapısına dayanan sınıf öğretmeni adaylarının 

görsel sanatlara ilişkin hazırbulunuşluk düzeyleri “orta” düzeyde kalmasının önüne geçilemez. Bunun 

yanı sıra, “orta” düzeydeki sınıf öğretmeni adayları, geldikleri sınıf öğretmenliği anabilim dallarındaki 

görsel sanatlara ilişkin derslerde iyi yetiştirilemezlerse, kısır döngünün devam etmesi (günümüzdeki 

durum ne yazık ki böyledir) engellenemez.   

Sınıf öğretmenliği anabilim dallarının sekiz yarıyıllık programında, ilköğretimdeki Görsel 

Sanatlar Eğitimi dersine yönelik olarak iki ders bulunmaktadır. Bu dersler; dördüncü yarıyılda 2’si 

uygulama, l’i teorik olmak üzere 3 saatlik “Sanat Eğitimi”  dersi ile yedinci yarıyılda yine 2’si 

uygulama, l’i teorik olmak üzere 3 saatlik “ Görsel Sanatlar Öğretimi” dersleridir.  

 Her iki dersin okutulduğu yarıyıllar, kredileri ve içerikleri şu şekildedir: 

 
4. Yarıyıl: Sanat Eğitimi                                                                                  (1-2-2) 

Düşünce tarihi ve felsefede sanat kuramlarına bakış, sanat alanında bilgi ve 

deneyimlerin kuramsal ve uygulamalı yönünü kavrama, sanat tarihi ve felsefe 

konusunda eleştirel düşünme, değerlendirme, bilim ve teknolojiden yararlanarak 

sanat kuramlarını yorumlama, sanatın eğitsel işlevleri, sanat objesiyle sanayi 

objesini ayırabilme, sanatsal olay ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait 

yapıtları okuma becerisi kazandırma, sanat eserlerinin sergilendiği ortamlar 

hakkında bilgi ve yaşantılar edinme, yaratıcılık kavramı, yaratıcı birey ve 

özellikleri, yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri. 

 
7. Yarıyıl: Görsel Sanatlar Öğretimi                                                               (1-2-2) 

Zihinsel ve duygusal açılardan görsel sanatlar eğitiminin işlevlerini tanıma, 

grafiksel gelişim basamaklarına göre öğrencilerin gelişim düzeyini saptama, çocuk 

resmini okuma, programa uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari 

tasarım ve geleneksel tasarımları uygulama, resim çizme ve çizim yoluyla görsel, 

işitsel ve dokunsal algıda farklılaşma, sanat alanıyla öğrenme ve yaratıcılığın 

gelişimi. 

Ders tanımlarına bakıldığında; “Sanat Eğitimi” dersi, her ne kadar iki saati uygulama gibi 

görünse de, daha çok kuramsal bir ders olduğu anlaşılmaktadır. İçeriğinde uygulama bulunmayan bir 

dersin kredisinde iki saat uygulama gösterilmesi de içeriğe uygun düşmeyen bir yaklaşım olmuştur. 

Aynı zamanda bu durum, bu dersleri vermekte olan öğretim elemanlarının ücretlerinde haksız 

kayıplara neden olmaktadır.  



Yukarıda da belirtilen içeriğe göre ders adının “Sanat Eğitimi” yerine, “Görsel Sanatlar 

Kültürü” olarak değiştirilmesi daha uygun olacaktır. 2006 yılından itibaren ilköğretimde uygulamaya 

konulan “Görsel Sanatlar Öğretim Programı”nda belirtilen öğretim alanlarından birinin “Görsel 

Sanatlar Kültürü” olması da, bu adlandırmayı daha anlamlı kılacaktır. Ayrıca, bu dersin üç saat 

olmasına da gerek yoktur.  

Sınıf öğretmenliği anabilim dallarının genel programı içinde yer alan görsel sanatlara ilişkin 

diğer ders, yedinci yarıyılındaki “Görsel Sanatlar Öğretimi” dersidir. Yukarıda ders tanımı verilen bu 

dersin adı, özel öğretime yönelik bir ders olduğu “izlenimi” vermekte ise de, içerik incelendiğinde tam 

anlamıyla böyle olmadığı ve atölye uygulamalarına da yer verildiği görülmektedir. Bir dersin özel 

öğretimi kapsamında hedef öğrenci kitlesinin genel özellikleri, alana özgü özellikleri ve öğrenme 

biçimleri yanında, alana özgü özel öğretim yöntemleri, öğretim durumları, yeni yaklaşımlar, ölçme ve 

değerlendirme gibi bir içerik olması gerekirken, uygulanmakta olan “Görsel Sanatlar Öğretimi” dersi 

ne yazık ki yeteri düzeyde bu içeriğe sahip değildir. 

Araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı gibi, sınıf öğretmeni olarak görev aldığında görsel 

sanatlar eğitimi dersini yürütecek olan sınıf öğretmeni adayları, önceki eğitim-öğretim süreçlerinde 

görsel sanatlar açısından yeterli düzeyde değildirler. Bu nedenle, sınıf öğretmeni adaylarının hem 

sanat kültürü, hem görsel sanatlarda uygulamalar ve hem de bu alana özgü öğretim bakımından gerekli 

olan yeterlikleri taşıyabilmesi için, ders ve içeriklerin değiştirilmesinde yarar vardır. 

Halen uygulanmakta olan sınıf öğretmenliği anabilim dalı programlarında yer alan ve yukarıda 

da sözü edilen her iki dersin ders saatlerinin toplamı altı saattir. Bu duruma göre, her birisi iki saatlik 

üç ayrı dersin programa eklenmesinde bir sakınca yoktur. Bir öneri olarak sunulan bu derslerin adları, 

yerleştirileceği yarıyıllar, kredileri ve içerikleri aşağıya çıkarılmıştır: 

1. Görsel Sanatlar Kültürü (2  0  2): Üçüncü yarıyılda yer almasını öngördüğümüz ve görsel 

sanatlara giriş niteliğinde olan bu ders iki saatlik teorik bir ders olup; adayların, eksikliğini hissettikleri 

sanat kültürünü onlara kazandırmayı hedefleyen, sonraki yarıyıllarda edinecekleri bilgi ve deneyimlere 

katkı sağlayacak olan bir ders niteliğindedir. Dersin içeriği aşağıya çıkarılmıştır: 

“Sanat, sanatçı, sanat eseri nedir? Sanatın doğuşu, sanatın sınıflandırılması, sanat ve insan, 

sanat ve toplum, sanat ve çevre, sanat kuramları. Sanatı inceleyen bilim dalları; estetik, sanat tarihi, 

sanat eleştirisi, sanatın dili. Sanatın elemanları ve ilkeleri, kompozisyon ve çeşitleri, sanat eseri 

çözümleme yöntemleri. Belli başlı sanat akımları, Türk sanatına genel bir bakış; Cumhuriyet öncesi ve 

sonrasında ülkemizde sanat, çağdaş sanat yaklaşımları, yeni eğilimler. Toplumda sanatın algılanışı, 

popüler kültür ve sanat.” 



2. Görsel Sanatlarda Biçimlendirme ( 1  2  2): İlköğretimdeki Görsel Sanatlar Eğitimi 

Öğretim Programı’nın öğrenme alanı olarak belirttiği “Görsel Sanatlarda Biçimlendirme” adından da 

hareketle belirlenen bu derste; ilköğretimde uygulatılacak her türlü iki ve üç boyutlu çalışmaların 

uygulama ilkeleri ve teknik özelliklerinin tanıtıldığı bir ders niteliğinde olup, bir saati teorik, iki saati 

uygulama olan ve en fazla 25 kişilik öğrenci gruplarıyla atölye ortamında yapılması gereken bir 

derstir. Dersin içeriği aşağıya çıkarılmıştır: 

“Resim teknikleri; çeşitli çizici araçlarla çizgisel çalışmalar, canlı ve cansız modellerden desen, 

lâvi, renkli resim teknikleri; sulu boya tekniği, pastel boya tekniği, guvaş boya tekniği, renkli 

materyallerden kolaj, iki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları, form ve inşa, modelaj, baskı teknikleri; 

malzeme baskıları, sebze baskıları, linolyum baskı, şablon baskı, sergi hazırlıkları; sergilemede dikkat 

edilecek hususlar, paspartu yapımı, eserlerin sergilenmesi.” 

3. Görsel Sanatlar Öğretimi (2  0  2):  

  “Görsel sanatlar eğitiminin gerekliliği ve amaçları. Görsel sanatlar eğitiminin sorunları. 

Yaratıcılık; yaratıcılık ve zeka, yaratıcılık süreçleri, sanatsal yaratıcılık, yaratıcılık tipleri, çocukta 

yaratıcılık. Çocuğun sanatsal gelişim evreleri, çocuğun sanat tarihsel ve estetiksel gelişimi. Bir 

yöntem olarak Çok Alanlı Sanat Eğitimi (birleştirilmiş/kaynaştırılmış sanat eğitimi), sanat eğitiminde 

alanların birleştirilmesi, Müze eğitimi ve müze bilinci; görsel sanatlar eğitiminde müzelerin yeri ve 

önemi. Görsel sanatlar eğitiminde değerlendirme; değerlendirmede dikkat edilecek hususlar, ölçek 

hazırlama, uygulamadaki Görsel Sanatlar Öğretim Programının incelenmesi ve eleştirisi.” 
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