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SANAT E⁄‹T‹M‹ ‹LE ‹LG‹L‹ L‹SANSÜSTÜ TEZLER‹N
‹NCELENMES‹

Lale ALTINKURT*

ÖÖzzeett

Bu araflt›rman›n amac›, sanat e¤itimi ile ilgili tezlerin de¤erlendirilme-
sidir. Araflt›rma tarama modelinde gerçeklefltirilmifltir. Araflt›rma evrenini,
Türkiye’de 1990 y›l›ndan itibaren ‘Sanat E¤itimi’ ile ilgili olarak tamamlanm›fl
ve YÖK Dokümantasyon Merkezi’ne ulaflt›r›lm›fl lisansüstü tezleri olufltur-
maktad›r. Lisansüstü tezlerin incelenmesinde, K›rcaali-‹ftar’›n (2005), Gay ve
Airasian’dan  (2000) uyarlad›¤›, “Sosyal Bilimler Araflt›rmalar›n› De¤erlendir-
me Ölçütleri”nden yararlan›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda, lisansüstü tezlerin
raporlaflt›r›lmas›nda amaç, yöntem (model, evren, örneklem, geçerlik, güve-
nirlik), sonuç ve öneriler boyutlar›nda önemli eksikliklerin oldu¤u belirlen-
mifltir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Sanat e¤itimi, yüksek lisans, doktora, tez

GGiirriiflfl

Sanat e¤itimi, e¤itim biliminin bir dal› olarak sanat›n, esteti¤in, sanat tarihinin
e¤itim ve ö¤retimiyle ilgili bütün sorunlar›yla ilgilenir. Bireyin sanatsal ve estetik ge-
liflimi, sanatta ö¤renme ve yarat›c›l›k e¤itimi sanat e¤itiminin araflt›rma konular› için-
de yer al›r (K›r›flo¤lu, 2002, 3).  Ancak bugün e¤itim kurumlar›nda sanat derslerine
hak etti¤i yerin verildi¤ini söylemek güçtür. 

Sanat derslerinin ve sanat e¤itiminin e¤itim kurumlar›nda hak etti¤i yere ulafl-
mas›nda bu alanda yap›lan ve yap›lacak araflt›rmalar›n önemi tart›fl›lamayacak kadar
önemlidir. Sanat e¤itimi alan›nda yap›lan araflt›rmalar kitap, makale, bildiri ya da tez
olarak bu alanla ilgili olan okuyuculara sunulmaktad›r.

Tüm di¤er araflt›rmalar gibi lisansüstü tezlerde de bilgiler, bilimsel yöntemle
üretilmektedir. Bilimsel yöntem, problem çözmenin, bilim üretmenin bilinen ve belli
süreçleri olan, en güvenilir yolu olarak kabul edilmektedir (Karasar, 1994, 12). 

Herhangi bir araflt›rman›n bilimsel olabilmesi için araflt›r›lan konuyu bütün
gerçekli¤i ile ortaya koymas› beklenmektedir (Ekiz, 2003, 35). Araflt›rman›n bütün
gerçekli¤i ile ortaya konulmas› raporlaflt›rma sürecinin önemine iflaret etmektedir.
Karasar (1994, 14-15), bilimsel bir araflt›rman›n aflamalar›n›; tan›lama, s›nama (yan-
l›fllama/ do¤rulama) ve raporlaflt›rma olarak s›n›fland›rm›flt›r.   Bilimin “birikimli-
li¤i” ile bilimsel yöntemin “aç›k seçikli¤i” yani, denetlenebilirli¤i ve gerekirse tek-
rarlanabilirli¤i için raporlaflt›rman›n önemli oldu¤unu özellikle vurgulam›flt›r.
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Belli bir sistematik izlenerek, amaçl› ve planl› bir flekilde gerçeklefltirilen bilim-
sel araflt›rmalarda; araflt›rmac›n›n konu alan›na iliflkin problemler oluflturmas›, prob-
lemi tan›mlamas›, çözüme iliflkin yarg›da bulunulmas›, araflt›rma bulgular›na göre bu
yarg›lar›n› s›namas›, sonuçlar ve bu sonuçlara iliflkin önerilerde bulunmas›, araflt›rma
sonunda da araflt›rma sürecini raporlaflt›rmas› beklenir (Karasar, 1994, 14-17; Bada-
van, 1985, 2). Bütün bu süreç de zaten bilimsel bir araflt›rman›n aflamalar›n› olufltur-
maktad›r.   

Bir bilim insan›n›n dan›flmanl›¤› ile gerçeklefltirilen lisansüstü tez çal›flmalar›-
n›n tafl›mas› gereken özellikler ve nitelikler konusunda yüksekö¤retim kurumlar›na
göre küçük farkl›l›klar gözlenmesine karfl›n bilim insanlar› aras›nda büyük ölçüde
uyuflum sa¤land›¤› öne sürülebilir (A¤ao¤lu ve di¤, 2005). Lisansüstü tezler, üniver-
siteler taraf›ndan belirlenen, aralar›nda küçük biçimsel farkl›l›klar bulunsa da genel
olarak benzer özellikler tafl›yan “Tez Yaz›m Yönergeleri” do¤rultusunda raporlaflt›r›l-
maktad›r. 

Tezlerin bilimsel nitelik kazanmas›, içerdikleri araflt›rmalar›n sistematik ve
planl› yap›lmas›n›, evrensel ölçütlere uygun olarak araflt›rma sürecinin rapor edilme-
si gerektirir. 

Daha çok bilim ve teknoloji alanlar› ile ba¤›nt›l› bulunan ‘bilimsellik’ kavram›-
n›n, genellikle sanat alanlar›nda göz ard› edildi¤i göze çarpmaktad›r (Bilen ve di¤.
2005). Bu anlamda yap›lan bu çal›flman›n, sanat alan›nda yap›lacak çal›flmalara katk›
sa¤layaca¤› düflünülmektedir.

AAmmaaçç

Bu araflt›rman›n genel amac›; ‘sanat e¤itimi’ alan›nda yap›lm›fl tezlerin de¤er-
lendirilmesidir. Bu genel amaç do¤rultusunda araflt›rmada afla¤›daki sorulara yan›t
aranm›flt›r.

1. Sanat e¤itimi alan›nda yap›lm›fl araflt›rmalar›n,
a. tür, 
b. tarih,
c. yap›ld›¤› üniversite, 
aç›s›ndan da¤›l›mlar› nas›ld›r?

2. Sanat e¤itimi alan›nda yap›lm›fl tezlerin,
a. bafll›k, 
b. amaç,
c. yöntem, 
d. sonuç,
e. öneriler 
boyutlar›nda da¤›l›mlar› nas›ld›r?

SS››nn››rrll››ll››kkllaarr

• Bu araflt›rma, 1990 y›l›ndan itibaren ‘Sanat E¤itimi’ ile ilgili olarak tamam-
lanm›fl ve YÖK Dokümantasyon Merkezi’ne ulaflm›fl, “sanat e¤itimi” anah-
tar kelimesi ile taramas› yap›lm›fl olan yüksek lisans ve doktora tezleri ile s›-
n›rl›d›r. 

• Bu araflt›rmada incelenen tezler, yöntembilimsel olarak ayr›nt›l› ele al›nma-
m›flt›r (örne¤in, kullan›lan istatisti¤in, seçilen örneklemin uygunlu¤u vb. gi-
bi). Bu yüzden bulgular›n bu ba¤lamda de¤erlendirilmesi gerekir.
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• Araflt›rmada sanat e¤itimi olarak, plastik sanatlar e¤itimi kastedilmektedir.
Müzik, sahne sanatlar› vb. sanat alanlar› araflt›rma kapsam›na dâhil de¤ildir.

YYöönntteemm

Bu araflt›rma tarama modelinde desenlenmifltir. Sanat e¤itimi konusunda tez-
ler incelenerek, belirlenen ölçütler aç›s›ndan betimlenmeye çal›fl›lm›flt›r. Bu nedenle
araflt›rma betimsel bir özellik tafl›maktad›r. 

Araflt›rma evrenini, Türkiye’de 1990–2005 y›llar› aras›nda Sanat e¤itimi konu-
sunda tamamlanm›fl ve YÖK Dokümantasyon Merkezi’ne ulaflt›r›lm›fl lisansüstü tez-
leri oluflturmaktad›r. Araflt›rmada örneklem alma yoluna gidilmeyip “kendini örnek-
leyen evren” (Çilenti, 1984, 137) çal›flma evreni olarak kabul edilmifltir. 2005 y›l› tem-
muz ay›nda YÖK Tez merkezinden ‘sanat e¤itimi’ anahtar kelimesi ile internet orta-
m›nda tezlerin taramas› yap›lm›fl, araflt›rmac› taraf›ndan konu ile ilgili bulunan 86
yüksek lisans ve 21 doktora tezi olmak üzere toplam107 tez araflt›rma kapsam›na al›n-
m›flt›r.

Yap›lan incelemelerde, K›rcaali-‹ftar’›n (2005), Gay ve Airasian’dan  (2000)
uyarlad›¤›, A¤ao¤lu ve di¤erleri (2005) taraf›ndan da “okul yönetimi ile ilgili lisan-
süstü tezlerin incelenmesi” konulu araflt›rmalar›nda kullan›lan,  “Sosyal Bilimler
Araflt›rmalar›n› De¤erlendirme Ölçütleri”nden yararlan›lm›flt›r. Araflt›rmada verile-
rin çözümlenmesinde frekans ve yüzdeler kullan›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr  vvee  YYoorruummllaarr››

Bu bölümde sanat e¤itimi alan›nda yap›lm›fl tezlerinin tür, tarih, üniversite,
amaç ve alt amaçlar, yöntem (araflt›rman›n modeli, evren ve örneklem, veri toplama
arac› ve çözümleme teknikleri), sonuç ve öneriler bafll›klar› alt›nda incelenmesi sonu-
cunda elde edilen bulgulara ve yorumlar›na yer verilmifltir. Lisansüstü tezlerin tür ve
tarihine göre da¤›l›m› Tablo 1’de yer almaktad›r.

TTaabblloo  11..  Tezlerin tür, tarihine göre da¤›l›m›

n %

TTeezz  TTüürrüü
Yüksek lisans 86 8800,,44
Doktora/Sanatta yeterlik 21 19,6

TTaarriihh
1990-1995 11 10,3
1996-2000 37 32,7

2001-2005 61 5577,,00

Tablo 1’e göre, ‘sanat e¤itimi’ alan›nda yap›lan tezlerin %80,4’ü yüksek lisans,
%19,6’s› doktora/sanatta yeterlik düzeyindedir.  

‘Sanat e¤itimi’ alan›nda yap›lan tezlerin y›llara göre da¤›l›m› incelendi¤inde;
tezlerin 10,3’ü 1990–1995, %32,7’si 1996–2000, %57’si de 2001–2005 y›llar› aras›nda ya-
p›ld›¤› görülmektedir. Tezlerin yar›s›ndan fazlas›n›n 2001–2005 y›llar› aras›nda yap›l-
m›fl olmas› dikkat çekicidir. Sanat e¤itimi alan›ndaki fakülte ve lisansüstü e¤itim gö-
ren ö¤renci say›lar›ndaki art›fl 2001–2005 y›llar› aras›nda bu alanda yaz›lan tezlerin
say›ca artmas›n›n nedeni olabilir. 

u LLaallee  AAlltt››nnkkuurrtt
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TTaabblloo  22.. Tezlerin üniversitelere göre da¤›l›m›

n %
ÜÜnniivveerrssiittee
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi 4 3,7
Anadolu Üniversitesi 16 1155,,00
Ankara Üniversitesi 12 1111,,22
Atatürk Üniversitesi 1 0,9
Cumhuriyet Üniversitesi 1 0,9
Dicle Üniversitesi 1 0,9
9 Eylül Üniversitesi 12 1111,,22
F›rat Üniversitesi 2 1,9
Gazi Üniversitesi 27 2255,,22
Gaziantep Üniversitesi 1 0,9
Hacettepe Üniversitesi 1 0,9
‹stanbul Teknik Üniversitesi 2 1,9
Kocatepe Üniversitesi 1 0,9
Marmara Üniversitesi 9 8,4
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 1 0,9
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2 1,9
Ni¤de Üniversitesi 3 2,8
19 May›s Üniversitesi 2 1,9
Sakarya Üniversitesi 1 0,9
Selçuk Üniversitesi 4 3,7
Süleyman Demirel Üniversitesi 1 0,9
Uluda¤ Üniversitesi 3 2,8

Tablo 2’de ‘sanat e¤itimi’ alan›nda yap›lan tezlerin üniversitelere göre da¤›l›-
m› incelendi¤inde; en fazla tezin Gazi Üniversitesi (%25,2), Anadolu Üniversitesi
(%15,0), Ankara Üniversitesi (%11,2) ve Dokuz Eylül Üniversitesinde  (%11,2) yap›l-
d›¤› görülmektedir. Bu üniversitelerin köklü üniversiteler olmas› ve bünyelerinde
E¤itim Bilimleri Enstitüsünün bulunmas› bu bulgunun nedeni olabilir.

Sanat e¤itimi alan›nda yap›lm›fl lisansüstü tezlerin amaç ve alt amaçlar boyut-
lar›n›n de¤erlendirilmesine iliflkin verilere Tablo 3’de yer verilmifltir.

TTaabblloo  33.. Araflt›rma amac›na iliflkin veriler

n %
AAmmaaçç

Araflt›rman›n amac› 
Belirtilmifl 90 84,1
Belirtilmemifl 17 15,9

Amaç ifadesi de¤iflkenleri 
Yans›t›yor 89 98,8
Yans›tm›yor 1 1,2

AAlltt  AAmmaaççllaarr
Araflt›rman›n alt amac› 

Var 57 53,3
Yok 50 46,7

Alt amaçlar amaçla 
‹liflkili 56 98,2
‹liflkili De¤il 1 1,8
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Tablo 3’de, lisansüstü tezlerin %84,1’inde amaç ifadesi yer almakta, buna kar-
fl›n %15,9’unda ise amaç ifadesi yer almamaktad›r. Amaç ifadesi yer alan araflt›rmala-
r›n %98,8’inde amaç ifadesi de¤iflkenleri yans›tmaktad›r. Bir araflt›rmada problemin
en somutlaflt›¤› yer amaç ifadesidir (Karasar, 1994, 67). Araflt›rmada amaç ifadesi,
hem araflt›rmac› hem de araflt›rmay› inceleyenler aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Arafl-
t›rmalarda amaç ifadesinin yer almay›fl›, özellikle araflt›rmay› inceleyenler için büyük
bir zaman kayb› oluflturmaktad›r. Alanyaz›n incelendi¤inde özellikle kuramsal arafl-
t›rmalarda amaç ifadesinin yer almad›¤› dikkat çekmektedir. ‹ncelenen lisansüstü tez-
lerde de amac› belirtilmeyen 17 araflt›rman›n 13’ü (%76,4) kuramsal çal›flmad›r. Ku-
ramsal araflt›rmalarda da alanyaz›n taran›rken amaca uygun veriler toplanmas›, yani
seçicilik ve uygunluk temel ölçütlerdir (Ekiz, 2003, 177). Bu ba¤lamda kuramsal arafl-
t›rmalarda amac›n belirlenmesi en az di¤er araflt›rmalar kadar önemlidir.

Sanat e¤itimi alan›nda yap›lm›fl lisansüstü tezlerin yöntem boyutunun de¤er-
lendirilmesine iliflkin verilere Tablo 4’de yer verilmifltir.

TTaabblloo  44..  Yönteme iliflkin veriler

n %

Araflt›rman›n modeli
Belirtilmifl 71 66,4
Belirtilmemifl 36 33,6

Araflt›rma modeli
Betimsel 73 56
Kuramsal (alanyaz›n taramas›) 34 31,8
Deneysel 13 12,1

Evren
Belirtilmifl 60 64,5
Belirtilmemifl 13 35,5

Örneklem
Belirtilmifl 60 64,5
Belirtilmemifl 13 35,5

Geçerlik ve Güvenirlik

Araflt›rmada geçerli¤e iliflkin bilgi 
Verilmifl 27 55,1
Verilmemifl 22 44,9

Araflt›rmada güvenirli¤e iliflkin bilgi 
Verilmifl 18 36,7
Verilmemifl 31 63,3

Tablo 4 incelendi¤inde, lisansüstü tezlerin %33,6’s›nda araflt›rma modelinin
belirtilmedi¤i, araflt›rmalar›n %56’s›n›n betimsel, %31,8’inin kuramsal, %12,1’in de
deneysel araflt›rma oldu¤u görülmektedir. Karasar (1994), araflt›rma modellerini tara-
ma (betimsel) ve deneme modeli olarak ikiye ay›rmaktad›r. Bu s›n›flama ile incelenen
lisansüstü tezlerin %87,8’inin tarama modelinde desenlendi¤i söylenebilir. 

Sanat e¤itimi alan›nda incelen tezlerden belirli bir evren üzerinde çal›fl›lan
araflt›rmalar›n %35,5’inde evren ve örneklem belirtilmemifltir. Ölçme arac› kullan›lan
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araflt›rmalar›n, %44,9’unda kullan›lan ölçme arac›na iliflkin geçerlik, %63,3’ünde de
güvenirlik bilgisi bulunmamaktad›r. 

Bilimsel bir araflt›rman›n en önemli özelliklerinden birisi denetlenebilir ve tek-
rarlanabilir olmas›d›r. Dolas›yla araflt›rmac›lar, problemi çözmek için izleyece¤i yolu
ve kullanaca¤› teknikleri ayr›nt›lar› ile planlamak (Karasar, 1994) ve raporlaflt›rma sü-
recinde de yönteme iliflkin bilgileri vermek zorundad›r. Araflt›rma evreni, araflt›rma
sonuçlar›n›n genellenmek istendi¤i elemanlar bütünüdür. Araflt›rma, sonuçlar›n›n ge-
nellenebilirli¤i artt›kça de¤erlenir (Karasar, 1994, 109).   Bu anlamda incelenen tezle-
rin üçte birinden daha fazlas›n›n kulland›¤› modeli, evren ve örneklemi belirtmemifl
olmas›, önemli bir eksiklik olarak görülmektedir. Ayr›ca, geçerli¤i ve güvenirli¤i s›-
nanmam›fl ölçme arac› kullan›larak gerçeklefltirilen bir araflt›rman›n sonuçlar› da tar-
t›flma konusu olacakt›r.

TTaabblloo  55.. Sonuç ve önerilere iliflkin veriler

n %

SSoonnuuçç

Araflt›rman›n sonuç bölümü 

Var 101 94,4

Yok 2 1,9

Yok, ama araflt›rmadan ç›kar›labiliyor 4 3,7

Araflt›rma sonuçlar› amaçlarla 

Örtüflüyor 94 89,5

Örtüflmüyor 11 10,5

ÖÖnneerriilleerr

Araflt›rman›n öneriler bölümü 

Var 75 70,1

Yok 28 26,2

Yok, ama araflt›rmadan ç›kar›labiliyor 4 3,7

Araflt›rma önerileri sonuçlarla

Örtüflüyor 70 88,6

Örtüflmüyor 9 11,4

Uygulamaya yönelik önerilerde 

Bulunulmufl 76 71,0

Bulunulmam›fl 31 29,0

Araflt›rmac›lara yönelik önerilerde 

Bulunulmufl 18 16,8

Bulunulmam›fl 89 83,2

Tablo 5 incelendi¤inde, sanat e¤itimi ile ilgili lisansüstü tezlerin %94,4’ünde
sonuç bölümünün bulundu¤u ve %89,5’inde araflt›rma sonuçlar› ile amaçlar›n örtüfl-
tü¤ü görülmektedir.  Di¤er boyutlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda, tezlerin büyük bir bölü-
münde sonuç bölümünün bulunmas› ve sonuçlar›n amaçlarla örtüflmesi olumlu bu-
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lunmufltur. Ancak, tezlerin %10,5’inde sonuçlar›n amaçlarla örtüflmemesi küçümse-
nemeyecek bir orand›r. Bilimsel bir araflt›rma belirli bir amaç çerçevesinde gerçekle-
flir ve elde edilen bulgulardan amalar do¤rultusunda sonuçlar oluflturulur. Amaçtan
ba¤›ms›z sonuçlar›n oluflturulmas› araflt›rman›n do¤as›na ayk›r›d›r. 

Tablo 5’te lisansüstü tezlerin %30’unda öneriler bölümünün bulunmad›¤›,
öneri gelifltirilen araflt›rmalar›n %11,4’ünde önerilerin sonuçlarla örtüflmedi¤i,
%29’unda uygulamaya dönük, % 83,2’sinde araflt›rmac›lara yönelik önerilerde bulu-
nulmad›¤› görülmektedir. Araflt›rmalardaki temel hedefin, belirlenen problemin çö-
zümüne iliflkin öneriler gelifltirmek oldu¤u düflünülürse, tezlerin üçte birine yak›n›n-
da öneriler bölümünün olmamas› önemli bir eksikliktir.  Ayn› flekilde araflt›rmac›n›n
ya da araflt›rmac›lar›n araflt›rmay› gerçeklefltirdi¤i süreç içerinde edindi¤i deneyim,
s›n›rl›l›klar,  karfl›laflt›klar› sorunlar çerçevesinde “keflke flunu da araflt›rsayd›m” di-
yebilece¤i konular›, araflt›rmac›lara yönelik öneriler olarak gelifltirmesi konunun
farkl› yönlerinin derinlemesine araflt›r›lmas›na katk› sa¤layacakt›r. Sanat e¤itimi ile il-
gi incelenen tezlerin büyük bir bölümünde araflt›rmac›lara yönelik önerilerde bulu-
nulmam›fl olmas› önemli bir eksikliktir.

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr

Sanat e¤itimi alan›nda yap›lm›fl tezlerin baz› ölçütler do¤rultusunda biçimsel
olarak de¤erlendirilmesinin amaçland›¤› bu araflt›rmada afla¤›daki sonuçlara ulafl›l-
m›flt›r.

• Sanat e¤itimi ile ilgili tezlerin yar›s›ndan daha fazlas› (%57) 2001–2005 y›lla-
r› aras›nda yap›lm›flt›r.

• Lisansüstü tezlerin %84,4’ü yüksek lisans, % 15,6’s› doktora/ sanatta yeter-
lik düzeyindedir.

• Sanat e¤itimi ile ilgili tezlerin %25,2’si Gazi üniversitesinde, %15’i Anadolu
üniversitesinde, %11,2’si Ankara üniversitesinde, %11,2’si Dokuz Eylül üni-
versitesinde yap›lm›flt›r.

• Lisansüstü tezler amaç boyutunda incelendi¤inde, tezlerin %15,9’unda
amaç ifadesi yer almamakta, amaç ifadesi yer almayan araflt›rmalar›n büyük
bir bölümünü de kuramsal araflt›rmalar oluflturmaktad›r.

• Lisansüstü tezler yöntem boyutunda incelendi¤inde, tezlerin %33,6’s›nda
araflt›rma modeli %35,5’inde evren ve örneklem belirtilmemifltir. Ölçme ara-
c› kullan›lan araflt›rmalar›n, %44,9’unda kullan›lan ölçme arac›na iliflkin ge-
çerlik, %63,3’ünde de güvenirlik bilgisi bulunmamaktad›r. Araflt›rmalar›n
%56’s› betimsel, %31,8’i kuramsal, %12,1’i de deneysel araflt›rmalard›r.

• Lisansüstü tezler sonuç boyutunda incelendi¤inde, tezlerin %94,4’ünde so-
nuç bölümü bulunmakta ancak %10,5’inde sonuçlar amaçlarla örtüflmemek-
tedir.

• Lisansüstü tezler öneriler boyutunda incelendi¤inde, tezlerin %30’unda
öneriler bölümü bulunmamakta, öneri gelifltirilen araflt›rmalar›n %11,4’ün-
de öneriler sonuçlarla örtüflmemekte, %29’unda uygulamaya dönük, %
83,2’sinde araflt›rmac›lara yönelik öneriler yer almamaktad›r.
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Bu sonuçlara iliflkin olarak araflt›rmada flu öneriler gelifltirilmifltir.

• Lisansüstü tez çal›flmalar›nda biçimsel hatalar›n giderilmesine yönelik çal›fl-
malar yap›lmal›d›r.

• Tüm üniversitelerin üzerinde uzlaflaca¤›  “Tez Yaz›m Yönergesi” olufltur-
mak için çal›flmalar yap›labilir.

• Lisansüstü ö¤renim gören ö¤rencilere bilimsel ölçütler çerçevesinde makale
ya da tez analizi yapt›r›larak araflt›rmalardaki eksiklikleri kavramalar›, ya-
pacaklar› araflt›rmalarda daha dikkatli olmalar› sa¤lanmal›d›r.

• Sanat e¤itimi ile ilgili tezlerin meta-analitik incelemesi yap›labilir.

• Benzer bir çal›flma sanat e¤itimi ile ilgili makale ve bildirileri de kapsayacak
flekilde tekrarlanabilir.
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THE EVALUAT‹ON OF THE THESISES THAT ARE 
RELATED WITH ART EDUCATION

Lale ALTINKURT*

AAbbssttrraacctt

The aim of this study is to evaluate the thesis’s that are related with art
education. The research was conducted by the survey method.  Research popu-
lation has been gathered by graduate theses since 1990 in Turkey, which were
completed with the relation of “art education” and sent to YOK (Higher
Education Institutions) Documentation Centre. To examine graduate thesis’s;
“Social Science Research Evaluation Criterion” has been used by the adaptation
of K›rcaali-‹ftar (2005) from Gay and Airasian (2000). At the end of this study, to
report the phase of THE  graduate thesis’s it is found that there have been
important deficiencies with aim, method (model, population, sample, validity,
reliability) result and recommendations. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Art education, graduate, doctorate, thesis
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