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UUYYGGUULLAAMMAALLAARRIIYYLLAA DDEERRSS DDIIfifiII
EETTKK‹‹NNLL‹‹KKLLEERR‹‹NN‹‹NN ‹‹RRDDEELLEENNMMEESS‹‹

((SS‹‹VVAASS ‹‹LL‹‹ ÖÖRRNNEE⁄⁄‹‹))

AA.. YYaaflflaarr SSEERR‹‹NN**

ÖÖzzeett

Bu araflt›rmada, Resim-‹fl ö¤retmenlerinin ders d›fl› sanatsal etkinlikleri
ile Resim-ifl derslerindeki uygulamalar› aras›ndaki iliflkiler incelenmifltir. Arafl-
t›rman›n örneklemi  Sivas ilindeki  l5 (onbefl) farkl› okullarda resim-ifl dersi ö¤-
retmenli¤i yapan 53 ö¤retmenden oluflmufltur. Araflt›rmada, ö¤retmenlerin de-
mografik özelliklerine, sanatsal etkinliklerine ve resim-ifl dersi uygulamalar›na
iliflkin veriler, araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan ve 24 (yirmidört) sorudan olu-
flan bir anket arac›l›¤› ile toplanm›flt›r. 

Araflt›rmada elde edilen verilerin yorumunda, frekans ve  %  de¤erle-
rinden yararlan›lm›flt›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: E¤itim, ö¤retim, Resim-‹fl ö¤retmeni, uygulama, sa-
natsal etkinlikler

GGiirriiflfl

Resim- ‹fl ö¤retmenlerinin ders d›fl› sanatsal etkinliklere yönelimlerinin ve
davran›fllar›n›n Resim- ‹fl dersi uygulamalar›na, ders d›fl› sanatsal etkinliklere yöne-
limlerinin ve davran›fllar›na nas›l yans›d›¤›, bu araflt›rman›n inceleme konusunu
oluflturmaktad›r. Bireylerin e¤ilimlerinin ve düflünsel yönelimlerinin  uygulad›klar›
mesleki aktivitelere yans›d›¤› birçok araflt›rmayla saptanm›flt›r (Levitt, 1962; Gardi-
ner, 1976; Mooman ve Hayden, 1989 ). Psikolojide bu bireylerin kiflisel e¤ilimlerinin
onlar›n d›fl dünyaya davran›fl olarak yans›mas› fleklinde vurgulanmaktad›r (Shep-
pard, , Fracchia and  Merlis, 1974; Gray, 1963; Kaner, 1981; Lorber, 1983 ).

Bu ba¤lamda Resim- ‹fl dersi ö¤retmenlerinin sanatsal etkinliklere yönelimle-
rinin ve bu etkinliklere kat›l›mlar›n›n Resim- ‹fl derslerindeki uygulamalar›n›n niteli-
¤ine yans›mas› aras›nda bir iliflki olabilece¤i düflünülmüfl ve bu araflt›rmada inceleme
konusu olmufltur.

YYöönntteemm

EEvvrreenn vvee öörrnneekklleemm

Araflt›rman›n evreni ise, Sivas il merkez ilçede 2003- 2004 e¤itim- ö¤retim y›-
l›nda 15 farkl› okulda görev yapan toplam 53 resim- ‹fl dersi ö¤retmenidir.

* Yard. Doç. Dr.; Cumhuriyet Üniversitesi, Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümü, Resim-‹fl Ö¤ret-
menli¤i Ana Bilim Dal›  Ö¤retim Üyesi

                                                   



VVeerrii TTooppllaammaa AArraacc››

Araflt›rmada ö¤retmenlerin yafl›, cinsiyeti ve lisans ö¤renimlerini tamamlad›k-
lar› üniversite ile ilgili  demografik bilgiler  ve sanatsal etkinliklere yönelimleri ve
bunlar› gerçeklefltirme düzeyleri ile resim- ifl dersini, s›n›f içinde uygulama düzeyle-
ri araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan toplam 24 sorudan oluflan çoktan seçmeli  bir an-
ket arac›l›¤› ile toplanm›flt›r. Haz›rlanan anket ‹l Millî E¤itim Müdürlü¤ü arac›l›¤› ile
ö¤retmenlere ulaflt›r›l›p doldurulan anketler tekrar ayn› kanal arac›l›¤› ile geri toplan-
m›flt›r.

Araflt›rmada ö¤retmen kimli¤ini belirtecek herhangi bir özel bilgi istenmedi-
¤inden, anketlerin do¤ru bir biçimde dolduruldu¤u düflünülmektedir.

VVeerriilleerriinn AAnnaalliizzii

Araflt›rmada anketler arac›l›¤› ile toplanan verilerin analizinde öncelikle kod-
lama ifllemi yap›lm›fl ve daha sonra  bu veriler SPSS for Windows 10.00 istatistik pa-
ket program› ile yüzdelik ve frekans de¤erleri ç›kar›larak yap›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr vvee YYoorruumm

Araflt›rma anket sorular›n› yan›tlayanlar›n demografik özelliklerine iliflkin
bulgular Tablo 1’de verilmifltir. 

TTaabblloo 11.. ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn ddeemmooggrraaffiikk öözzeelllliikklleerriinnee iilliiflflkkiinn bbuullgguullaarr

(*) Mezun olunan Üniversiteler:

1-Gazi Üniversitesi 5-Uluda¤ Üniversitesi 9-Erciyes Üniversitesi

2-Marmara Üniversitesi 6-Ondokuz May›s Üniversitesi 10-Atatürk Üniversitesi

3-Dokuz Eylül Üniversitesi 7-‹nönü Üniversitesi 11-Süleyman Demirel Üniversitesi

4-Anadolu Üniversitesi 8-Karadeniz Teknik Üniversitesi 12-Selçuk Üniversitesi

13-Onsekiz Mart Üniversitesi

Tablo 1 incelendi¤inde, ö¤retmenlerin, ö¤retmenlik deneyim süresi aç›s›ndan
; 3-10 y›l ö¤retmenlik  deneyimi olanlar›n oran› % 92.45 dir (49 kifli). 10- 15 y›ll›k de-
neyimi olanlar›n oran› % 3.77 (2 kifli) oldu¤u görülmektedir. Tablo 1’de görüldü¤ü gi-
bi  erkek ö¤retmenlerin oran› % 24.53 (13 kifli) , bayan ö¤retmenlerin oran› % 75.47  (
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Cinsiyet Ö¤retmenlik Toplam % M E Z U N  O L U N A N   Ü N ‹ V E S ‹ T ELER*

deneyim süresi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM

3 – 10   YIL 11 84. 62 3 2 1 1 - - 1 - 1 1 3 - - 13

10 – 15   YIL 1 7. 69
BAY

15-   20   YIL 1 7. 69

TOPLAM 13 100.00

3 – 10  YIL 38 95.00 8 2 3 4 3 4 8 2 1 - 3 1 1 40

10 – 15  YIL 1 2.50
BAYAN

15  - 20  YIL 1 2.50

TOPLAM 40 100.00

                                      



40 kifli ), mezun olunan üniversite aç›s›ndan; % 20,75 (11 kifli) Gazi Üniversitesinden,
% 16.98 (9 kifli) . ‹nönü Üniversitesinden % 11,32 (6 kifli) Süleyman Demirel Üniversi-
tesinden olup di¤er ö¤retmenler daha düflük oranlarda  farkl› üniversitelerden me-
zun oldu¤u görülmüfltür.

TTaabblloo 22.. ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinn AAnnkkeett ssoorruullaarr››nnaa vveerrddiikklleerrii yyaann››ttllaarrllaa iillggiillii bbuullgguullaarr

u AA.. YYaaflflaarr SSeerriinn
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ANKET SORULARI SEÇENEKLER TOPLAM

N %

1-Müfredat program›n›n yeterlili¤ine iliflkin   görüfller. Yeterli 10 19

K›smen Yeterli 40 76

Yetersiz 3 5

2-Okulda  Resim-‹fl atölyesi   varl›¤›na iliflkin görüfller Var 13 24

Yok 40 76

3- Derslerin  nerede ifllendi¤ine iliflkin görüfller.  Atölyede 13 24

S›n›fta 40 76

4-Resim-ifl dersleri için yeterli ders araç-gereç ve Evet 27 51

materyal bulunup bulunmad›¤›na iliflkin görüfller. Hay›r 26 49

5-Baflka ö¤retmenler kendi dersini yapmak için Evet 14 26

Resim-‹fl ö¤retmeninin dersini isteyip istemedi¤ine Hay›r 38 74

iliflkin görüfller.

6-Di¤er ö¤retmenlerin Resim-‹fl derslerine karfl› Kötü - -

tutumlar›na iliflkin görüfller. Orta 22 42

‹yi 28 53

Çok iyi 3 5

7-Ayn› branfl ö¤retmenleri ile mesleki bilgi Evet 35 66

paylafl›m›nda bulunup bulunmad›¤›na iliflkin görüfller. Hay›r 18 34

8-Paylafl›lan konularla iliflkin görüfller. Ders Programlar› 6 17

Aç›lacak sergi ile ilgili 4 11
konular›

Di¤er konular 25 72

9-Ö¤rencilerin Resim-‹fl dersine karfl› davran›fllar› ‹lgili 16 30

nas›l oldu¤una iliflkin görüfller. ‹lgisiz 33 62

K›smen ilgili 4 8

10-Velilerin Resim-‹fl çal›flmalar›na karfl› tav›rlar› Destekliyor 12 23

nas›l oldu¤una iliflkin görüfller. K›smen destekliyor 29 54

Desteklemiyor 12 23

11-Yetenekli ö¤rencilere karfl› farkl› davran›flta Evet 44 83

bulunup bulunmad›¤›na iliflkin görüfller. Hay›r 9 17

                        



Ö¤retmenlerin  anket sorular›na verdikleri yan›tlarla ilgili bulgular Tablo 2’de
verilmifltir. Tablo 2 incelendi¤inde ö¤retmenlerin müfredat programlar›n› % 76 ora-
n›nda k›smen yeterli, % 19 oran›nda yeterli olarak gördükleri, okulda resim atölyesi
olup olmad›¤›na iliflkin sorulan soruya % 76’s›  olmad›¤›n› belirtmifl, derslerin nere-
de iflledi¤i hakk›nda sorulan soruya % 76’s›n›n s›n›fta iflledi¤ini, ders araç- gereç ve
materyallerini bulup bulmad›¤›na iliflkin soruya  % 51’i , bulabildi¤ini % 49’nun bu-
lamad›¤›n› belirtmifl.

Baflka branfl ö¤retmenlerinin sizden ders saatlerinizi isteyip kendi derslerini
yürütüyorlar m› diye soruldu¤unda % 74’ü hay›r % 26 s›n›n evet diye  yan›t› verdi¤i-
ni, Di¤er resim-ifl ö¤retmenlerinin sizin derslerinize karfl› tutumlar› soruldu¤unda %
42’si orta , % 53’ü iyi olarak yan›t verdikleri, Ayn› branfl ö¤retmenleriyle mesleki bil-
gi paylafl›m›nda bulunuyor musunuz diye soruldu¤unda %  66’s› evet % 34 ü hay›r

RReessiimm--‹‹flfl ÖÖ¤¤rreettmmeennlleerriinniinn RReessiimm--‹‹flfl DDeerrsslleerrii UUyygguullaammaallaarr››yyllaa DDeerrss DD››flfl›› EEttkkiinnlliikklleerriinniinn ...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006333322

12-Ö¤rencilerinizin derste yapt›¤› çal›flmalar› nas›l Ders içinde 34 64

de¤erlendirildi¤ine iliflkin görüfller. Yap›lan çal›flmalar› 19 36

Toplay›p sonra 

de¤erlendiririm

14-Ö¤renciler için ba¤›ms›z çal›flma f›rsat› verilip Evet 52 98

verilmedi¤ine iliflkin görüfller. Hay›r 1 2

16-Ö¤rencilerin çal›flmalar› ile sergiler aç›l›p Evet 43 81

aç›lmad›¤›na iliflkin görüfller. Hay›r 10 19

17-Yan›t›n›z (Evet ) ise ne s›kl›kta aç›yorsunuz ? Ayda bir 1 2

‹ki ayda bir 1 2

Dönem sonunda 15 35

Y›l sonunda 26 61

18-Herhangi bir sanat dergisine abone olup olmad›¤›na Evet 33 62

iliflkin görüfller. Hay›r 20 38

19-Yan›t›n›z (Evet) ise dergilerin isimlerini  yaz›n›z. Milliyet Sanat 18 55

Türkiye’ de sanat 5 15

Art Dekor 4 12

Plastik Sanatlar Dergisi 2 6

Di¤er Dergiler 4 12

20-Hangi sanatsal etkinlikleri gerçeklefltirildi¤ine Sergiler açmak 31 59

iliflkin görüfller. Sergileri gezmek 43 81

Panel- Sempozyum 22 42

Tiyatroya gitmek 37 70

Sinemaya gitmek 44 83

21-TV‘ de sanat programlar› izlenip izlenmedi¤ine Evet 38 72

iliflkin görüfller. Hay›r 15 28

23-Resim- ‹fl dersi için haftal›k ders saatinin yeterli Evet 11 21

olup olmad›¤› ile iliflkin görüfller. Hay›r 42 79

24-Resim-‹fl dersleri haftada kaç saat olmas› gerekti¤i 2 ders saat› 5 10

ile iliflkin görüfller. 3 ders saat› 18 38

4 ders saat› 18 38

5 ders saat› 7 14

                   



yan›t› verdi¤ini, Ayn› branfl ö¤retmenleri ile hangi konularda bilgi paylafl›m›nda bu-
lunuyorsunuz diye soruldu¤unda % 17’si Ders Plan- programlarla, % 11’i ise aç›lacak
sergilerle ilgili konularda paylafl›mda bulunuyoruz yan›t›n› verdiklerini, Ö¤rencile-
rin Resim-ifl dersine karfl› davran›fllar› nas›ld›r diye soruldu¤unda %  62’si ilgisiz ya-
n›t› verdiklerini, Ö¤renci velilerinin resim derslerine karfl› tav›rlar› nas›ld›r diye so-
ruldu¤unda % 54’ü k›smen destekliyor yan›t›n› verdikleri, yetenekli çocuklara karfl›
farkl› davran›flta bulunuyormusunuz diye soruldu¤unda % 83 evet, % 17 si hay›r  ya-
n›t›n› verdikleri , Ö¤rencilerin derste yapt›¤› çal›flmalar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz
diye soruldu¤unda % 64’ü ders s›ras›nda de¤erlendiririm %36 s› çal›flmalar› toplar
sonra de¤erlendiririm diye yan›t verdikleri, Resim-‹fl derslerinde ö¤rencilere ba¤›m-
s›z çal›flma f›rsat› verir misiniz diye soruldu¤unda % 98’i evet % 2 si hay›r yan›t›n›
verdikleri, Ö¤renci çal›flmalar› ile ilgili sergiler aç›yor musunuz diye soruldu¤unda %
81’i evet % 19 u hay›r yan›t› verdi¤ini, evet yan›t›n› verenlere ne s›kl›kta sergi aç›yor-
sunuz diye soruldu¤unda % 61’i y›l sonunda, % 35’i  dönem sonunda yan›t›n› verdi-
¤ini, herhangi bir sanat dergisine abone olduklar› soruldu¤unda % 62’si evet yan›t›
verdiklerini, Evet yan›t› verenlerin  % 55’i Milliyet Sanat Dergisi , % 15’i Türkiye de
Sanat  dergisine, di¤er da¤›l›mlar›n da farkl› dergiler oldu¤unu yan›tlam›fllard›r, han-
gi sanatsal etkinlikleri gerçeklefliyorsunuz soruldu¤unda  % 83’ü sinema, % 83’ü ser-
giler gezme , % 70’i tiyatroya gitme,  %59’u sergi açma, % 42’si panel ve sempozyum-
lar› izleme   fleklinde yan›t vermifltir, TV de sanatsal programlar izler misiniz sorul-
du¤unda % 72’si  evet % 28’ i hay›r yan›t›n› vermifllerdir,  haftal›k ders saat › yeterli
mi diye soruldu¤unda % 79’u hay›r % 21’i evet yan›t›n› verdikleri, Resim- ‹fl dersleri
haftada kaç saat olmal› diye soruldu¤unda ise ; % 38’i 3 ders saat , % 38’i  4’ü ders sa-
at oldu¤unu, % 14’ ü 5 ders saat›, %10’u 2 ders saat› olarak yan›t verdikleri görülmüfl-
tür.

SSoonnuuçç vvee ÖÖnneerriilleerr

Uygulanan ankete kat›lan ö¤retmenlerin yafl ve mezun oldu¤u üniversitelere
göre gruplara ayr›lm›flt›r.       

Araflt›rma sonuçlar›na göre en önemli bulgular› flu flekilde özetlemek müm-
kündür.

1- % 76’s› ders  program›n›  yetersiz bulmaktad›r.

(Bu orana göre, ders programlar›nda gerekli de¤ifliminin yap›lmas› gere-
kir)

2-  % 76’s› resim- ifl atölyelerinin bulunmad›¤›n› belirtmifllerdir.

(Bu orana göre, okullarda  ifl, atölye ve dersliklerinin ço¤alt›lmas› gerekir)

3- % 62’si ö¤rencilerin Resim-‹fl derslerine karfl› ilgisiz olduklar›n› vurgula-
m›fllard›r.

(Bu orana göre, ö¤rencilerin derslere karfl› ilgilerinin art›r›lmas› için ge-
rekli önlemlerin al›nmas› gerekir).

4- Ö¤retmenlerin % 54’ü velilerin ö¤renci çal›flmalar›n› k›smen destekledik-
lerini vurgulam›fllard›r.

(Bu orana göre, okul idaresi ve ö¤renci velileri  yak›n iliflki sa¤layarak ö¤-
rencilerin sanat e¤itimi derslerine karfl› desteklerini art›r›c› önlemler al›n-
mas› sa¤lanabilir)

5-  Ö¤retmenlerin  % 64’ü  resim- ifl çal›flmalar›n› ders s›ras›nda de¤erlendir-
mektedirler.

u AA.. YYaaflflaarr SSeerriinn
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6-  % 98’i ö¤rencilere  resim- ifl derslerinde   ba¤›ms›z çal›flma f›rsat›  vermek-
tedirler. 

7- % 98’i ö¤rencilerin resimlerinde renk ve desen kullan›m›na iliflkin olarak
“Nas›l olmas› gerekti¤ini anlatma” yöntemi kullanmaktad›r.

8- Ö¤retmenlerin % 81’i, ö¤renci çal›flmalar›n› sergi açarak izleyenlere su-
num yapmaktad›r.

9- Ö¤retmenlerin % 62’si  bir sanat dergisine abone olmufllar.

10- % 79’u  ders saatinin, bir saat olarak ayr›lmas›n› yetersiz bulmaktad›r.

(Bu orana göre, sanat e¤itimi derslerinin haftada daha fazla say›da iflle-
mek için programlarda de¤iflim yap›lmas›  yoluna gidilmesi sa¤lanabilir)

11- Millî E¤itim Bakanl›¤›na ba¤l› Resim-‹fl ö¤retmenlerinin hizmet içi kurs-
larla mesleki bilgilerinin art›r›lmalar›nda yarar vard›r.
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TTHHEE SSTTUUDDYY OOFF RREELLAATTIIOONNSS BBEETTWWEEEENN DDRRAAWWIINNGG
LLEESSSSOONN AAPPPPLLIICCAATTIIOONN OOFF DDRRAAWWIINNGG TTEEAACCHHEERRSS

((SSiivvaass AAss aann EExxaammppllee CCiittyy))

AA.. YYaaflflaarr SSEERR‹‹NN**

AAbbssttrraacctt

In this study, the relations betwen the applications of Drawing courses
and the artistic activities of Drawing teachers were searched. Sampling of the re-
search includes 53 drawing teachers in 15 different schools of Sivas province.
The data related to their artistic activities, demografic characteristics and practi-
ce  of the course was gained through a questionnaire  prepared by the researher
and it consisted of 24 (twenty four) questions. Frequncy and % values were used
to evaluate the data gained.

KKeeyy WWoorrddss:: Education, training, drawing teacher, practice, artistic ac-
tivities

u AA.. YYaaflflaarr SSeerriinn
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