K.K.T.C.
YAKIN DOGU ONtVERSiTESi
EGiTiM BiLiMLERi ENSTiTUSU
EGiTiM PROGRAMLARI VE OGRETiM
ANA BiLiM DALI

OGRETMENLERiN TEKNOLOJi VE TASARIM
DERSiNDEKi SORUNLARA YAKLA~IMLARI

YlJKSEK LiSANS TEZi

Hazirlayan
izlem Serife SAFKAN

Tez Damsmaru
D0<;. Dr. Huseyin UZUNBOYLU

Lefkosa I 2009

Egitim Bilimleri Enstitusu Mudurlugu'ne

izlem Serife SAFKAN'a ait "Ortaogretimde uygulanmakta olan Teknoloji ve Tasanm
dersi ogretim prograrmmn ogretmen gorusleri ile degerlendirilmesi adh calisma jurimiz
tarafmdan egitim programlan ve ogretim A. B. D. Yuksek Lisans Tezi olarak kabul edilmistir.

Baskan:

{)o.~--~·-'······-~-f-ttf'"'<·;·\JY.!\.6

d.,l..

\._

iiye:

Ycs!-.Oa"', Q,. ..Mt:M(lc+ ~./S?.~c

Dye,

.3-.c..~~.&t~ _j}~_L ·-· _

--~·-· .

.

ONAY
Yukandaki imzalann, adi gecen ogretim uyelerine ait oldugunu onaylanm .

...... I .... / 2009

II

ONSOZ

Gunurnuzde olmazsa olmaz dediqirniz teknoloji, tasanm alanmda kolaylastmci
etken olrnustur. <;agm kosullanna uygun olarak egitim sisteminin de kendi icinde
yeniden yaprlanrna yolunda ilerlerken i§-Teknik ve Ev Ekonomisi derslerinin yeniden
qozden qecirilerek, Teknoloji ve Tasanrn dersi olarak yeniden yaprlandmlrnaya
cahs: lmaktad Ir.

Buqun ortaoqretime bagll okullanrrnzda bu dersle ilgili tartrsrnalar sOrerken,
ogretmen boyutundaki sayrsal yonlu gereksinimler, ogretmenlerin kalite ve
formasyonlan konusunda tartrsrnalar devam etmektedir.

Buqune kadar pek cok cesitli bolurnlerden ogretmenin bu bolurnde toplandiqt
qoz onunde tutulursa, konunun onerni daha belirgin ortaya crkacaktrr.

Tekholoji ve Tasanrn dersi ogrenci acismdan kucurnsenerneyecek faydalar
sunrnaktadrr. Dersin hedefine tam ulasabilrnek icin, bu arnacla yetistirilen, yeni bilgili
ve yetenekli ogretmenlere de baqh bulunrnaktadrr.

Lefkosa
HAZi RAN 2009

izlem $. SAFKAN

III

TESEKKUR

Yuksek Lisans ogrenimimiz boyunca bizden yardimlanru esirgemeyen Egitim
Bilimleri Bolumu hocalanma, Tez yazirmm boyunca bana sabrrla yardimci olan Saym Doc; Dr
Hiiseyin Uzunboylu'ya, Anketlerin dagrtip toplanmasmda benden yardimlanm esirgemeyen
meslektaslanma, Zeynep Sanca'ya ve evde uzun sure bana anlayisla yaklasan anne ve
babama, hicbir yardmum benden esirgemeyen kardesim ismail Safkan'a ve Dilek Ak:arsular'a
sonsuz tesekkurlerimi bore; bilirim.

izlem Serife SAFKAN

IV
i<;iNDEKiLER

ONAY

.!

ONS6Z

.II

TESEKKUR

.III

i<;iNDEKiLER

IV

TAB LOLAR VE <;iZELGELER

VII

OZET

VIII

SUMMARY

IX

BOLUMI
Problem Durumu

1

Amac

5

Alt Problemler.

6

Onem

6

Sayith

7

Simrhhklar

7

Tarumlar

7

BOLUM: II
1. KA VRAMSAL <;ER<;EVE

8

1.1. Sanat Nedir?

8

1.2. Sanat

12

1.3. Gorse! Sanatlar

12

1.4. Bilgi Cagmda Sanat ve Sanat Egitimi

12

1.5. Toplumun Sanat Egitimine Yaklasirm

14

1.6. Tasanm Nedir?

16

1.6.1. Tasanmm Dallan

16

1.6.2. Grafik Tasanm Nedir?

17

1.6.3. Grafik Tasanmda Yerel Yaklasimlar

19

1.7. Temel Dizayn Egitimi

.23

1.7.1. Genis Kapsarmyla Dizayn Nedir?

23

1.8. Temel Dizayn Egitim Prograrm ve Icerigi

.25

1.8.1. Temel Dizayn Egitim Prograrm 4 Ana Bolumde Ele Almmaktadir

.27

1.8.2. Mekan - Form ve Geometri

27

1.8.3. Dizayn Elemanlan

27

1.8.3.1.Nokta

27

V
1.8.3.2.<;izgi

28

1.8.3.3.Yon

30

1.8.3 .4.0lc;ti

30

1.8.3 .5 .Bicim

32

1.8.3.6.Deger.

32

1.8.3.7.Doku

33

1.8.3.8.Suni Doku

33

1.8.3.9.Renk

33

1.9. Egitim ve Gorsel Sanatlar

36

1.9.1. Egitim Kurumlannda Durum

36

1.9.2. Gorsel Ifadeyi Engelleyen Faktorler.

.40

1.9.2.1. Bilginin Zorlanmasi.

.40

1.9.2.2 Bilginin Verilmesi

.41

1.9.2.3. Ifadenin Beklenen Sekli

.42

2. Program Gelistirme ile ilgili Kavramlar

.46

2.1. Program Gelistirmenin T arurm.

.46

2.2. Egitim Prograrm, Ogretim Programi, Ders Prograrm.

.49

3. i~ Egitiminden Teknoloji ve Tasanm Egitimine Gecis

51

3.1. ilk Ogretimde Teknoloji Egitimi

54

3.2. Toplumda Teknoloji Tasanm

57

3.3. 2006 Teknoloji ve Tasanm Ogretim Programi

59

3.4. Nicin Teknoloji ve Tasanm Prograrru.

59

3.5. Teknoloji ve Tasanm Nedir?

60

3.6. Programm Genel Amaclan

61

3.7. Programm Vizyonu

61

3 .8.Program1n Yapisi,

61

3.9. Programm Ozellikleri

65

3.10. Ogrermene Oneriler

65

3.11. Velilerden Beklentiler.

67

3.12. Olcme ve Degerlendirme

68

3.13. Programda Kullamlacak Olcme ve Degerlendirme Arac ve Yontemleri

69

3.14. Oz Degerlendirme

70

3 .15. Dereceli Puanlama Anahtan

71

3.16. Amaclara Gore Dereceli Puanlama Anahtan

71

4. Sanat Egitiminin, K.K.T.C. Egitim Sistemindeki Yeri

73

VI
4.1. Kibns Turk Ortaegitimi

73

4.2. K.K.T.C. Ortaegitimde Resim Dersi ve Uygulama Programlan

74

4.3. Temel Egitimde i~-Bilgisi ve Teknoloji Derslerine Destek Projesi

77

BOLUM: III
Yontem

79

Arasurmarun Modeli

79

Evren

79

Verilerin Toplanmasi ve Y orumlanmasi,

79

Verilerin Analizi

80

BOLUM: IV
Ogrctmenlerin Kisisel Bilgileri

81

Teknoloji ve Tasanm - Ogrenci ile ilgili Gorusler.

85

Teknoloji ve Tasanm - Ogretrnenler ilgili Gorusleri

87

Teknoloji ve Tasanm - Fiziki Ortamla ilgili Gorusler.

89

Teknoloji ve Tasanm - Arac - Gerecle ilgili Gorusler.

91

Teknoloji ve Tasanm - Program ve Ogrctimle ilgili Gorusler.

92

Teknoloji ve Tasanm - Degerlendirme Ile ilgili Gorusler.

97

Teknoloji ve Tasanm - Egitimin Okul Yonetimi ile ilgili Gorusler.

98

Teknoloji ve Tasanm- MEB ile ilgili Gorusler

99

Teknoloji ve Tasanm - Aile ile ilgili Gorusler

101

BOLUM:V
Oneriler

104

Kaynakca

108

EkA
EkB

.
.

VII

TABLOLAR VE <;iZELGELER

Tabla I

58

Tabla II

61

Tabla Ill

64

Tabla IV

81

Tabla V

82

Tabla VI

82

Tabla VII.

83

Tabla VIII

84

Tabla IX

85

Tabla X

87

Tabla XI

89

Tabla XII

91

Tabla XIII

92

Tabla XIV

97

Tabla XV

98

Tabla XVI

99

Tabla XVII.

101

Tabla XVIII.

103

VIII
OZET

Uzun yrllar rnufredat cahsrnalarmda pek de dikkate almrnayan, buqunku ad: ile
Teknoloji ve Tasanrn olan, qecrnisteki ls-Teknik, Ev Ekonomisi derslerine son yillarda
ivme kazandrrrnaya 9all§1lm1§ve hala daha tam yerine oturtulamarrustrr. Bu alanda
yaprlan arastrrrna sayrsi ise yok denecek boyuttadrr,

Toplumun bu derse karsi bakrs a91s1 ise bos saatleri deqerlendirmek icin
konan birders olarak qorulmektedir.

Yapilan anket arastrrrnasmda da belirtildiqi gibi yasanan olumsuzluklar dersin
islevinin enqellendiqini ortaya koymaktadrr.

Son yrllarda ulkedeki demografik yaprrun degi§iklige ugramas1 sonucu,
okullardaki mevcut atolyelerin srrufa donusturuimesi, bu alanda kendini hissettiren
son olumsuzluk olarak qorulrnektedir.

Bireyin <;aga uyum saqlayabilmesi icin qelisrnelerden haberdar olup kendi
becerileriyle teknolojiyi birlestirebilrnesi gerekmektedir. Bunu yapabilmesi icin de
egitim sistemi icerisinde Teknoloji ve Tasanrn dersine gereken onernin verilmesi
mecburi bir hal alrrustrr,

Teknoloji ve Tasanrn dersini egitim sistemi iskeleti icerisindeki eklem yerleri
olarak qorrnerniz gerekmektedir.

IX

SUMMARY
Today's Design and Tecnolohy courses haven't been taken any attention in
curriculum. However, in recent years it has been trying to gain speed.

There is no research on this course and it is possible to say that it is almost
none.

The societies' view on these courses seen as spending free times. The
negative efects create some difficulties during the lesson.

In recent years, population increases and work shops has been used as a
classroom.

By the help of design and Tecnology courses everyone should combine their
own skills with the tecnolohy. In order to do this, Design and Tecnology courses
should be given importance in the ducation system.

Finally, we can say that design and tecnology courses should be included in
the curriculum.
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BOLOM I

PROBLEM DURUMU

Egitim, bireyin doqurnundan olurnune kadar sureqelen bir surectir. Bu surecte
bireylere cesitli bilgi, beceri, tutum ve deqerler kazandinhr.
davraruslarmda

gbzle gbrulebilen

degi~ikliklere

anlarruyla bireyde kendi yasantilan
sureci olarak tammlanabilir.Ilirden,

Bu bgrenmeler

bireyin

neden olur. Yani egitim en qenis

yoluyla davrarus degi~ikligi meydana getirme
1998, 13)

Egitim insanhk tarihi kadar eski bir inceleme alaru olrnasma karsihk, bilim
olarak

qelisrnesi

davramslanrun

oldukca

yenidir.

planh olarak

Egitim,

degi~tirilmesi

belli

arnaclara

ve qelistirilrnesinin

gore

insanlann

yasa ve ilkelerini

bulmaya ve bu arnacla teknikleri qelistnmeye cahsan bir bilim dalrdrr.tfirden,

Akman,

1998, 14)

Sbnmez ise egitim "fiziksel uyanmlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal
deqisiklikler olusturrna sureci" seklinde tarumlamaktadrr. (Sbnmez, 2005, 2)

"Eqitirn proqrarru, istendik hedef davraruslann

kazandmlmasi

icin stratejilerin

belirlendiqi yazih dokurnan ya da eylem plaru olarak tarumlarur." gbru~unu daha eek
Taba ve Tyler

benimserken,

buqun

de ,pek eek davrarusci

ekole ve sistem

yaklasrrruna egilim gbsteren egitimci Egitim proqrarru kavrarrurun kullarulrnastrun,

.o.

birinci yuzyrla kadar uzandiq:

Roma'da yans arabalanrun

belirtilmektedir.

Julius Ceaser ve askerleri,

uzerinde yan~t191 oval bicirnindeki kosu pistini Latince

curriculum (kosu yolu) olarak kullanrruslar ve bu kavram kosu pisti olarak bilinen
somut bir kavrama doqru gec;i~i saqlarrustrr. Bu surecte, egitim proqrarru (curri culum)
izlenen yol" anlarrunda egitimde de kullarulrnaya baslanrrustrr.
<;iler'le ayru gbru~u paylasrnaktadrrlar.

Sbzgelimi Saylor, Alexander ve Lewis egitim

oqrarrurnn, egitilecek bireylere bgrenme yasantilanru kazandrnci bir plan olduqunu
lirtmektedirler. (Demirel,2005,3)
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Egitim sistemi incelendiqinde

yaratrci dusunceyi

qelistiren derslerin en on

siralannda sanat egitiminin geldigi qonnecektir. Ataturk "Sanat ve Sanatcidan yoksun
milletler oteki milletlerin ayaklan altrnda ezilmeye

mahkumdur." Sozferi ile konunun

onemine dikkat cekrnistir. Ancak veliler, hatta ogrenciler ve quzel sanatlara iliskin
derslerin dismdaki alan ve ders ogretmenleri aynca okul yoneticileri ve rnufettisler,
sanat egitiminin qerekliliqine ictenlikle inanma ve konuya sahip crkrnarnaktadrr. (San,
1990,74)

Tum

dunyada

meydana

gelen

degi~im

ve qelisim

her alanda

kendini

Bilim ve teknolojide yasanan hrzh degi~im, sanayi caqrmn geride

hissettirmektedir.

brrakrlmasma bilginin anlarrurun tarttsilrnasma,

bilgiye sahip ve bilgiyi uretenin guc;lu

olduqu bir doneme girilmesine sebep olrnustur. Ulasilan bu son donern, bilgi 9ag1
olarak adlandrnlrnaktadrr.

Degi~imi bir tek nedene baqlarnak doqru deqildir, Bir ulkede deqisirni zorlayan
nedenler

ulkenin

kendi kosullarindan

gerginlik sonucunda

kaynaklanabileceqi

da olabilir. Degi~im zarnanlannda

gibi,

uluslar

tum ekonomik

arasi

bir

sosyal ve

kulturel kurumlar kendilerini yenilemek deqisen ihtiyaclara ve yeni .htiyaclara. yeni
olusan beklentilere karsihk vermek durumunda kahrlar. (Ozden, 2002, 10)

Gelisrms
egitime

9agda~ ulkeler qeleceqi

buyuk

yatrnmlar

egitimle

yapmaktadrrlar.

yaratacaklanru

Yavas

yavas

qorduklerinden,

icinde

olduqurnuzu

hissettiqimiz bilgi toplumunun qeleceqinde yasayacak olan bireylerini en iyi sekilde
yetistirebilrnek

icin

sOrekli

arastrrrnalar

tartrsilmaktadrr. Artik acrkca qorulmektedir

yapmakta

ve

yeni

egitim

modelleri

ki dunyarruzrn ve toplumumuzun

bundan

boyle bilgiyi bilen deqil, bilgiyi Oreten ve bilgiye nasrl ulasacaqrru bilen insanlara
gereksinimi vardrr. (Caglar, 2007, 8)

Bireylerin daha etkili ogrenmeleri icin var olan egitim kurumlan, bilgi caqrrun
gerekleri doqrultusunda kendini yenileyebilmeli ve caqm dinamizmine ayak uydurarak
eni

gereksinimlere

etkinliklerinin

yeniden

cevap

verebilmelidir.

duzenlenrnesi

Bu

ancak,

anlamda;
bilginin

ogrenme

doqasma

aklasimlann benimsenmesi ile qerceklesebilir. (Ozden, 1999, 5)

-

iliskin

ogretme
9agda~
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Teknoloji ve bilimde gerekli yaratrcrhk icin olduqu kadar, bcsta kalrrus quclerin
deqerlendirilmesi

acismdan

yaratrcrhqrn

desteklendiqi

daha yeni egitim gorLl§lerine

yer vermenin zarnaru neredeyse qecrnektedir. (San, 1983, 2)

Sternberg ve Vvilliarns'm (1996) ortaya att1g1 "yaratici yatmrn teorisi" yaratici
insanlan toplum yaran icin iyi bir yatmrnci olarak alqrlar: cunku yatmrnci insanlar
dusuk deqere alip yuksek degere satabilen bireylerdir. Soz konusu bu alrp-satrna
isini yatmrncilar

i§ dunyasinda

yaparken,

yaratici

insanlar

da bilgi dunyasmda

qerceklestirirter.

Bu baqlarnda yaratici dusunceyi besleyen nitelikte sanat egitimini veren bir
toplumda yetisen birey, bilgi caqma kolayca adapte olur. (Bolukoqlu, 2002, 254)

Toplumlann
edebilen,

plan yapan, karar veren ve surekli artarak onune gelen bilgiler insa

sosyal ve teknik sorunlar

bireylerin temel ozelligi yaratici
bireylerden olusan toplumlara

icin dusunen

bireylere

ihtiyac: var. lste bu

ve elestirel dusunebilrneleridir.

Bilgi 9ag1 bu tur

yasarn hakki taruyor. c;ag1n getirdigi ve toplumlara

ruzla yon veren bilgi teknolojilerinin tum bireyler tarafrndan anlarnhca ise kosulrnasr,
,stendik vatandas alma ozellikleriyle
sorun cozen.insan

birlikte, yaratici ve sorun yaratmaktan

ziyade

ve insan - bilgi iletisirninde basanh bireyleri olan dinamik bir

toplum hazirlayacaktrr.

Bu gereksinimi karsrlarnaksa orqun ve yayqm, ozel ve tuzel

kurum ve mekanizmalann

qorevidir. Bilisirn ve bilisirn teknolojilerini

yetistirrnede ekonomik olarak kullanacaklann,

yaratici

insan

yeni temel egitim yaprsi ve mufredati

icinde goz onune almasi gereken hususlar sunlar olmahdrr:

bncelikle yetistirilen ogretmenlerin
artrnlmalrdrr. Temel egitimden

ogretici ve dusunceyi krlavuzlayrci

universiteye

ogretmen

nitelikleri

hep konusan degil ama

dinleyen bir bilge kilavuz olarak ogrenme ortarrnnda yer almahdrr

Bu nedenle

ogretmen

ogrenmeleri

adaylartrun

da

elestirerek,

yaprak

ve

yaratarak

saqlanrnahdrr.
Dusuncelere supheyle ve merakla yaklasrna ahskanliq: kazandmlarak,

arastmci

ve sorqulayrc: nitelikler qelistirilmelidir.
Yeni fikirlere toplum olarak acrk olunmalr, dusuncenin onu yasalarla ve gorselisitsel medya ile acrlrnasrdrr. Dusuncenin toplumsal olgulara kars: bir tehlike degil,
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toplumsal

tehlikelere

kars:

bir

olgu

olduqunu

toplumun

tom

kesimlerinin

benimsemesi saqlanrnahdrr.
Bireylerin cevreye, topluma, insana ve her turlu soruna kars: hassas olmalan
saqlanrnahdrr.
Bireylerin yeni fikirleri, cevrelerindeki

olusumlan,

ogrenme materyallerini

daima

bilim ve felsefe rnantrq: dahilinde maniple etmeleri ve onlarla bir "bilgi iletisirni"
kurmalan cesaretlendirilerek
Bireylerin

yans

ortarrunda

kadar

fikirler

ve

odullendirilrnelidir.

i§birligi
cozum

yapmalan
onerileri

da ozendirilrnelidir.

uretrnede

hosqorulu

Ozellikle

okul

tartrsrnalara

ve

cozurnlere zemin hazrrlanrnahdrr. Bilisirn teknolojisinin tom bireylerin kullanrnasi
saqlanarak iletisirn ve goru§ ahsverisinin srrurlan zorlanrnalrdrr.
Ogretmenin nasil yaprlacaqi ogretilerek bilisirn teknolojisi ile daha cok, daha yeni
ve daha hizh bireysel ogrenmelerin gerekleri kavratrlrnahdrr.
Bilisirn teknolojisi

kullarularak bireylerin fikirlerini deneyebilmeleri

191n olanaklar

hazirlanmahdrr.
Kopyacilrk

ve taklidin

onune qecebilrnek

dusuncelerin siruflandmlmast

icin farkh dusunsel

etkinliklerin

ve

ve farkh sekillerde butunlestirilrnesi tesvik edilerek

bunlann yeni fikirlere temel teskil etmesi saqlanrnahdrr.
Bilgisayar kaynaklanrun ogrenimi ve ortak kullarurm saqlanarak, zaman, enerji ve
nitelik bakrrrundan ogrenmede ve uretimde ekonomiklik saqlanrnahdrr.

Teknolojideki

qelisrnelerle her qecen gun daha ekonomik olan bilgisayarlar,

sadece tek kullarucinm

etkilestiqi

kelime islern , ozelliklerinden

, grafik, veri-tabaru,

faydalandtqi

matematiksel

bir arac olmaktan

islern ve

crkrmstrr. Ayrn

kullaruci bu ozelliklerin yarnnda, yerel, ulusal ve uluslararasi kullarucilarla iletisirn
kurabilmektedir. Bu denli karrnasik bir iletisirmn olusturulduqu kurumlar her qecen
gun artmakta ve fonksiyonlanrn daha etkin olarak yerine getirmeye cahsmaktadrr.
Buna raqrnen ogretim etkinlikleri bir cok okulumuzda

halen klasik yonternlerle

yurutulrnektedir.

Bireysel gereksinimlerin
bicirnde

ogrenmesi,

dikkate alinarak, ogrencinin kendine uygun hrzda ve

ogrenci

merkezli

egitim

sistemlerinin

kacrrulrnaz

olarak

benimsenmesi
gereken bir olgudur. Bilisirn olanaklanrnn
eknolojisinin

daha

ucuzlayarak

zengin

hizla qelisip yayginla§t191, bilgisayar
olanaklarla

bireylerin

kullarurruna
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sunulduqu ve ozellikle egitsel yazrhrnlann her qecen gun ogrenciyi daha 90k
dikkate

ald1g1 bir 9agda bulunuyoruz.

Mevcut durumda

hemen

hemen tom

Olkelerde "her okula bir bilgisayar laboratuan" (veya her sirufa bir bilgisayar)
tom bilisirn olanaklan

okullann

hizmetine

sunulrnaktadir.

ile

bgrenciler bilgisayar

kullarurruru haftada bir kac saatlik programlar cercevesinde

bu laboratuarlarda

ogrenmeye cahsrnaktadrr. Aynca, yine bir kac saatlik programlar cercevesinde
matematik, fen bilgisi ve dil ogreniminde bu laboratuar olanaklan kullarulmaktadrr.
Fakat

bireysel

saqlarnak

gereksinimler

icin bilgisayar

destekli

qecrnesi kacrrulmazdrr.
otururnlanrun
oturumlara

nitelikli

yazrlrnalarla

oturumlara

bilgisayarlardan

almarak

ogretimin,

Her unite

donusrnesine

ogrenildigi

dikkate

doqru

"anlarnh

bilgisayar

unitenin

gidilmektedir.

donusrnesine

doqru

temelli

ogrenmeyi"

ogrenime

hrzla

15 - 20 dakikahk bilgisayar

icin sadece
artrk tom

ve tam

bilgisayarla

ogrenildigi

unitelerde

bilgisayar

Butun

gidilmektedir.

Butun

unitelerde

faydalanmak demek, kacirulrnaz olarak "her okula bir bilgisayar

laboratuan" karnpanyalanru "her okula bir bilgisayar laboratuan" kampanyalanrn
"her srruf bir bilgisayar laboratuan haline getirme" kampanyalanna
demektir.

Nitekim

toketilmeye
dusuncesinin

evlerde

baslanrnasr,

bilgisayann

ogrenme

uygulamaya

gostermektedir.(Akpmar,

bile

beyaz-esya

ortamlannda

qecirilmesinin

hie

her

olarak

bireye

de

konusturrna

uzak

bir

alqrlarup
bilgisayar
olrnadrqrru

1999,2-7)

AMAC
Bu arastrrmarnn
Tasanm

arnaci: ortaoqretirn

dersi ogretmenlerinin,

Teknoloji

okullarmda
ve Tasanm

qorev yapan Teknoloji
ogretim

programma

qorusleri ve yasanan sorunlann belirlenmesidir.

Bu arnac doqrultusunda asaqrdaki sorunlara cevap aranacaktrr:

ve

iliskin
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ALT PROBLEMLER
1

-

Ortaoqretirn

ogretmenlerinin,

okullannda

qorev

yapan

,Teknoloji

ve

Tasanm

cinsiyet daqrhrrunda anlarnh bir farklihk var rrudrr?

2 - Ortaoqretirn okullarrnda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm 6gretmenlerinin
mezun olduklan bolurnlerde anlamll bir farkhhk var rrudrr?
3 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan ogretmenlerin mesleki krdernine gore
anlarnh farkhhk var rrudrr?
4 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm ogretmenlerinin
programm uygulanmasmda ogrenci yonunden karsrlastrklan quclukler nelerdir?
5 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm 6gretmenleri
arasrnda anlamu farkhhk var rmdtr?
6 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm ogretmenlerinin
kullarurrunda olan fiziki ortam ve arac-qerecler yeterli midir?
7 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm bgretmenlerinin
olcrne ve deqerlendirme

yontern ve araclanrun hangilerinin qelistirilrnesi qerektiqine

iliskin qorusleri nelerdir?

ONEM

Bu arastrrrnada, ortaoqretirn okullarinda
ogretmenlerinin
Teknoloji

ve

MEB'in,
Tasanm

toplumun
ogretim

deqisen

programma

qorev yapan Teknoloji ve Tasanm
ihtiyaclan
iliskin

doqrultusunda

qoruslerinin

hazrrladrqt

tespit

edilmesi

arnaclanrmstrr.
Teknoloji ve Tasanrn dersi ogretim program, ile ilgili 90k sayida arastrrmaya
rastlanrnarrustrr.

Bu durum

arastrrmarun Teknoloji
oruslerin:

ortaya

programm

ve Tasanm

cikararak

yeni

olmasmdan

kaynaklanrnaktadrr.

dersi 6gretim program,

Teknoloji

ve

Tasanm

geli§tirilme surecine katki saqlayacaq: dusunulrnektedir.

dersi

hakkmdaki
ogretim

Bu

6gretmen

proqrarrurun
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SAYILTILAR

Arastirmada kabul edilen temel sayrltrlar sunlardrr:
Verilerin toplanmasmda kullarnlan olcrne araci amaca hizmet edici niteliktedir.
Arastrrrna kapsarruna giren ogretmenler

anket formunu doqru ve ictenlikle

yarutlarruslardrr.

SINIRLILIKLAR

Arastrrma

ortaoqretirn

rnudurluqune

baqh ortaokullarda

2008-2009

ogretim

yrhnda qorev yapan Teknoloji ve Tasarrm ogretmenleri ile srrurhdrr.
Arastrrma 2008-2009 6gretim y1l1 Teknoloji ve Tasanrn 6gretim program, ile
srrurhdir.
Arastrrrna Teknoloji ve Tasanrn ogretmenlerine

yoneltilen anket sorulan ve

ahnan cevaplar ile srrurhdrr.

TANIMLAR

Bu arastrrmada kullarnlan terimlerden bazilan asaqidaki gibi tarumlanrmstrr.

Tasanrn: Tasarrm bir seyi zihinde bicimlendirme,

kuruma, tasanmlanan

bicirn

tasavvur olarak tarurnlarur. Tasanrn, bir urun ortaya koymaya yonelik dusunsel ya da
maddi cahsrnalar surecidir. Bunu urunun qerceklestirilrnesi

asarnasi izler. (Alpaslan,

2003,20)
Teknoloji: Temel ve uygulamall bilimlerin verilerinin yaratrci surecler icerisinde
uretirne
apsayan

donusturulrnesini

kullarurruru

ve

toplumsal

bir surec olarak tarurnlanrnaktadrr.

Tasanm, 2006, 3)

etkilerinin

(Talim Terbiye

cozurnlenrnesini

Bask, Teknoloji

ve
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BOLOM 11

1. KA VRAMSAL CEVRE
Gunurnuzde her alanda yasanan hrzh qelisrneler, tum alanlarda olduqu gibi
egitim sisteminide degi§ime zorlarrus ve uygulamakta olduqu programlarda yeniden
yaprlandrrrnaya gitmesine zorlanrrustrr.

Egitimin amaci toplum ihtiyaclanna

uygun bireyler yetistirrnek, ortaya cikan

deqisikliklere paralel cozurn uretrnektir. Hicbir ders proqrarru qecrniste uygulanan hali
ile buqun kabul qorrnernekte, surekli kendini yenilemek zorunda kalrnaktadrr.

Bu bolurnde:

program

qelistirmenin

sanatm tarurm, tasanrrun tarurru, teknolojinin
Tasanrn

eqitirnine

ge<;i§,

qunurnuzdeki

tarurru program

qelistirrnenin

tarnrru, i§ eqitirninden

Teknoloji

ve Tasanrn

onerni,

Teknoloji ve

ogretim

proqrarru

uzerinde durulustur,

1.1. Sanat Nedir?

Sanat, uygarllk tarihinin her donerninde varhqrru surduren onemli bir etkinliktir.
Sanat; insarun kendini anlatma, kendi drsmdaki dunya ile iletisirn kurma ve etkileme
gibi durtuleri ile ortaya cikan bir olgudur.

ilkel topluluklardan baslayarak 21. yuzyrla ulasan uygarllk tarihine bakrldrqrnda
er alanda deqisiklikler yasandrq: qorulur. lnsarun ve yasarna bicirnlerinin ge9irdigi
egi§imler sanata da yansirms, buna kosut olarak sanatta deqisik donernler, akrrnlar
rtaya crkrmstrr.

Sanattaki

deqisirnler,

sanatrn tarurruru da deqistirrnis,

sanat

kimi zaman

- elliqin tarurru, kimi zaman duygulann anlatrrru olarak nitelendirilrnis, kimi zaman
cirkin ama dusunduren urunler sanat yaprti sayrlrrustrr.

Bu durum ayni zamanda toplumun estetik anlayrslanrun degi§ebildigini, farkll
mlerdeki estetik kayqilann da farkh olduqunu qostermektedir.
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GCmOmOzde

qecerli

sayilan

sanatm

tarurm

Thomas

Munro

tarafmdan

verilrnistir,
"Sanat doyurucu estetik, yasantilar olusturrnak amacryla durtuler yaratma becerisi
olarak tarumlanrnaktadrr. (Sozen, 1986:208;Etike,2001 :1)

Sanat, insanhqm tarihi kadar eski bir kavramdrr. Tarihsel surec icinde her
toplumun kendine ozgO sanati olrnustur. Nerede bir insan topluluqu varsa orada
yasarru gerekli kilan maddi hayatrn yarn sira sezginin, bilincalltrnm, icquduselliqin bir
etkisi olarak sanat kendini qosterir. (Artut, 2001 :12;Deniz,2004,8)

Yasarrurruz

boyunca

sOrecimizi yasarken

kozmosun

insani deqerlerle

tatrnarruza sebep sanatrn kendisidir.

karanhk

varolmarruzi

kosesinden

birinde

biyolojik

ve bir nebze olsun ozqurluqu

Bedenimizdeki

i9 sezgiyi ortaya koymarmzi

cevrernizi empatik bir sekilde alqrlarnarruzi saqlarrustrr.

BugOn sanat butun kOltorleri bir mozaik can icerisinde birbirine yaklastrrrnayt
basarmasa da ilerki yillarda toplumlar, dinsel ve tinsel celiskilerden siynhp cevresine
sayqrh ve ozqur kisilikleri sanat ve sanat eqitirni yolu ile kazandrracaklardrr.

Sanat insanla birlikte vardrr ve insan yasarmrun aynlmaz bir parcasrdrr. insan
olrnarun qercekte tek onurlu ve rnutluluqu olan sanat; ge9mi§ kulturleri bugOne
aktaran, ogreten, qeleceqe

l§lk tutan en insancil eylemdir. Sanatm, bireylerin ve

oplurnlann ilerlemesinde, sanatsal ve kulturel qelisirninde 90k yonlO islevi vardir.
Sanat bir iletisirn araci olarak, toplumda egitsel ve kulturel bir isleve sahiptir.

Kisilerin

eqitirnde

yalruz kendilerinin

se9tigi alanda

uzrnanlasrna

cabalan

terli deqildir. Bir kisiye tam anlarruyla "eqitilrnis insan" denmesi icin, o kisinin
sanatsal,estetik ve kOltOrel yonden de yeterli birikime sahip olmasi gerekir. (Bayram,
993:2; Deniz,2004,8)

H. Read'in bu konudaki gorO§O soyle:
nel bir sanat teorisi §U dusunce ile baslamahdrr: insan duyqulanrun onune konan
in bicirnine, yOzeyine ve kitlesine gore davrarur. Esyarun bicirn, yOzey ve kitlesinin
1i

olculere gore, bir yOzeyin eksikliqi ise ilgisizlik ve hatta bOyOk bir sikmtt ve tiksinti
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verir. Guzellik duygusu hosa giden baqlantilar

duygusudur.

Cirkinlik duygusu da

bunun tersidir. Bazi insanlar esyarun fizik qorusundeki olculerinin tamamen farkrnda
olmayabilirler
olmayanlann

fakat

renk korleri

ne kadar azsa esyarun

qoruntusunun

farkrnda

da o kadar az olrnasi akla yakrndrr. Bu insanlan henuz qelisrnernis

saymak daha doqru olur. (Gurer, 2004, 154)

Sanat, dusuncelerin, arnaclarrn, duygulann durumlann ya da olaylann, beceri
ve dus gucu kullarularak anlatrlrnasrna ya da baskalarrna iletilmesine yonelik yaratrci
insan etkinliqidir.

Baska bir deyisle sanat; insarun kendini anlatma, kendi drsmdaki dunya ile
iletisirri kurma ve etkileme gibi durtuleri ile ortaya crkan bir olgudur.

Sanat ve sanat

urunleri

bicirnlerde deqerlendirilrnistir,

c;agdan c;aga ve toplumdan

tiksindirici

uyqulanrruz

arasmdaki

zey ve kutlesinin
uzenin

olabilir.

eksikliqi

Sanat

yaprtmdaki

bicirn baqlantrlarmm

quzellik
birliqiyle

belli olculere gore duzenlenrnesi
ise

cok farkh

buna karsm butun insanhk tarihi boyunca var olrnustur.

Sanatrn konusu bazen hosa giden, haz veren, bazen
sasirtrcr,

topluma

hosnutsuzluk,

ilgisizlik

uzucu, acr verici hatta

anlayrsr;
ilgilidir.

konuyla

deqil,

Nesnelerin

bicirn,

hosurnuza gider. Boyle bir

yaratrr.

Buna

karsm

sunu

da

nutmarnahdir ki, sanat yapitlan tamamen basit ve acrk forrnullerle strurlandmlarnaz.
Sanatcmm kendi yaratrcrlrq: ve duyarlrhq], bunlan icinden geldigi gibi yorumlamaya
oturur ve ozqun yapitlar ortaya koyar.

Sanat yaprtrru belirleyen onernli ozelhklerden biri ozqunluk, digeri ise onun tek
astdrr. Buna gore; orneqin seri olarak uretilen cok sayida yapitrn sanatsal deqeri,
orneqi olan bir yapittan daha dusuktur.

Sanatm bu ozelliqi, sanatcrrun ki§iligi ile yakrn iliskisi olan uslup kavrarruyla
Ii bir kosutluk qosterir. Genel anlamda, sanatcrrun ozgunlugunu olusturan, onun
isine ozqu usubudur. Oslup bu anlamda, sanatcmm butun urunlerinde qorulen
ozellik olarak, aym zamanda o sanatcrrun kendi dalrna qetirdiqi yeniliktir. Bu
-i ortaya cikartan da sanatcrrun yaratrci ki§iligidir.
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Sanatla
Sanat

ilgili oteki

yapitlan

90k cesitli

Aynca,

her sanat

birikimi

ve geleneklerin

yanlanru

iceren,

dalmda,

anlammda,
ozdeslik,
yarar

arnact

seyredilmek

quzel sanatlar

Sanat,
akarak

yasayan

sanatlan

ve deqisen

saqlanmasma

yonelik

urunler,

oteki

uyandrrrnaya

yonelik

urunler

rneqin;

icinde yemek

kunrnus

bir hah, rnasarun

a ozelliqi

de icerebilir.

ach 9ogalt11ip,

Hicbir

estetik

at bicirni, bu siruflann
n ozellikler

tasryabilir.

de dokulanyla
1m1,

Orneqin,
ozellikleri,

belirli ve duzenli

ortadan

yalruzca

kalkrrustrr.

yapilan

ucunda

Bu bakrs

estetik

bir

tarum
bir

ve

yararm

haz ya da quzellik

cizqisi

icinde ele almak

bu iki ozellikten

ayru sanat

cornlek

gruplamalara

yalruzca

urununde

aldiklan
qorulebilr.

ya da yere serilmek

bir ortu, ayru zamanda

Ya da ayru desende

bu

yani bir

deqil,

deqisrnez

bir sureklilik

bir

verilmesi

diye temel iki gruba aynlabilir.

da yalruzca

bu iki yonelis,

bicirn

icin

Bu nedenle

bir

qosterir.

Bircok dilde qorulen

bu iki uc arasmda,

icin yaprlrrus

ona

teknik

ortaya crkrnasryla,

ayrrrnak,

bulunan

uzerindeki

pazarlarup,

srruflarna

attrr, sanatm

ucunda

Boylece

yenmesi

dalmm

yontulma

kullarulmak

sanatlar

dallan

butun sanat dallan

ya gore bir yere otururlar.

ile,

birbirinden

Sanat

ve

kavrarmrun

bir olgudur.

cizqilerle
zordur.

bir bilgi

ogelerdir.

gibi ogeler

olrnustur.

aynlrnasiyla

ve uyqularnah

yapmak

gun olur. Hemen

etkinlikler

uretilrnesinin

kesin

o sanat

farkh taslann

islenmesi

uretilrnesi

strnflandrrrna

uygusu

elle

(beaux-arts)

nesnelerin

acisryla sanat; quzel sanatlar

uretilebilir.

ilgili tarihsel

belirleyen

igne teknikleri

qerectir,

Bu ozellik sanatm zanaat ile akrabahqrru

90k benzer

icin nesneler

Bunlar

olarak

olusturan

islenrnesiyle

farkh turleriyle

bir meslek

hammaddenin

tasryan

temelini

bicirnlerde

qereclerin

geleneksel

gerektirir.

sanat ile zanaat
sonradan

90k farkh

da soz konusudur.

etkinliqi

islernede

bir

nesnenin

boya turleri, heykelcilikte

bilgiler iceren teknolojileri

Baslanqicta

uretilen

kullarulan

olusmasi

kullarulan

frnnlarna,

oge,

qereclerin

sanatcrrun

resim sanatmda
seramikte

onemli

uzere

bir quzel sanat yaprti

elde dokunan

halrlar,

kurnaslar

kar

bir sanayi kolu olusturabilirler.

90k

kesin

ve i§levsel

sirurlarla

diye aynlmasi

birden fazlasmdaki
Orneqin:

vb. plastik

birbirinden

opera,

sanatlara

ogeleri

sanatm

ozune

icerebilir

hem edebiyat,
ait ogeler

aynlmaz.

sanat

aykmdrr.

Bircok

ya da bunlann

hem rnuzik,

icerebilir,

cam gibi ugra§ilar 90k ozel sanat bicirnleri olabilir.

Temelde

dismda

hem tiyatro,

Ya da ciltcilik,

bebek
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Sonucta tom sanat alanlanrun deqismeyen ozelliqi yaraticrhk ve ozqun yaprtlar
ortaya konrnasidrr. Bunlann temeli ozqun tasanmlara

dayarnr. Tasanm tom sanat

alanlan icin ayrn oranda 6nemlidir. Sanat turnuyle tasanmsal bir etkinliktir.

Birbirleriyle ic; ice qecrnis 6zellikleri olsa da sanat alanlanrun bir uctaki ozelliqi,
diger uctan ald191 paya oranla daha yoqun olabilir. Bu acidan sanat alanlan genellikle
soyle qruplarur:

1.2. Sanat

Uygulamall Sanatlar

GOzel Sanatlar

::itizel Sanatlar

lsitsel Sanatlar

(Plastik S.)

(Fonetik S.)

Gorsel-lsitsel Sanatlar

El Sanatlan

Endustriyel Sanatlar

(Dramatik S.)

(El ile Oretilenler)

(Fabrikasyon Oretilenler)

.3. Gorsel Sanatlar
lastik Sanatlar)

Heykel

esirn

Susleme

Mada

Grafik

Resmi

Resmi

Resmi

Mimari

(Alpaslan, 2003, 1-2)

·· i <;agmda Sanat ve Sanat Eitimi
Toplumun, sosyal, siyasal, bilim ve teknoloji alarnndaki her turlu deqisirnde
olan etkilemi yansmarnaz.

Benzer sekilde toplumsal

••a da yansryrp sanatm yeniden yaprlanrnasma

kurumlardaki

neden olrnustur.

deqisirn
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mail Tunah'ya gore

- Bilgi 9ag1rnn sanati ronesanstan beri gelen geleneksel naturalizm ve soyut sanat
iyalektiqinin dismda qelisecektir.

Bu anlamda sanat anti-konvensiyel,

yeni bir sanat

acaktir.

- Bilgi c;agmm sanati universal bir akrl ve kOresel bir butunlesrne icinde yoresellik ve
usalhk kimligini giderek yitirecektir.

- Arna bOton bu deqisrnelere ve bicirn deqistirmelerine
e

temel

bir

kOltor

ekseni

olusturrnayi

karsm, sanat ve toplumlar icin

sOrdOrecektir.

(Tunah,

2000;

Akt.

-iokoglu ,2002,252)

<;agda§
yeteneklerin

egitim

anlayrsmda

qelistirilerek,

bireydeki

bireylere
yaratrci

bilgi

aktanrru

yeteneqin

yanmda,

ortaya

ilgi

ve

crkrnasrm

ve

qelisrnesini saqlarnak son derece onern kazanrrustrr.

Ogretilenin ogrenilmesi qerektiq] varsaynru, yerini ogrenmenin
qerektiqi varsayrrruna brrakmaktadrr.

ogretilmesi

Hedef, yaraticr, Oretken dusunen, tartisan,

katilarak ogrenen ozqur ve mutlu bireyler yetistirmektir. Yaratrcihk ise, gerek bilim
ve teknikte, gerekse dusunsel, sanatsal ve kOltorel alanda ozqun OrOnler verme
demektir.

Dolayrsiyla

bireylerin

tek yonlu

degil,

bilissel,

onleriyle bir bOtOn olarak ele almd191 yetistirilrnesi

devinissel

ve duyussal

soz konusudur. Bu nedenle,

gOzel sanatlar eqitirninin, caqdas egitim kavrarru ve uygulamalan

icinde, bilim ve

teknik egitiminin yarunda ozel bir yeri vardrr. (San, 1990;Akt BolOkoglu,2002,253)

Sanat egitiminde arnaclanan yaratrci kisilik ozelliklerinin bazilan asaqrdaki sekilde
ralanabilir.

- ••. endine gOven
- Ba91ms1z olrnayi tercih eden
- Risk almaktan c;ekinmeyen
- Farkh olmaktan korkmayan
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- Bir seyleri deqistirrne cesaretine sahip
- Kendi qoruslenni savunabilen
- Baskalanyla ayn dusunrnekten c;ekinmeyen
- Gerektiqinde kurallan c;igneyebilen
- Hata yapmaktan korkmayan
- Kaybetmekle yrlrnayan
- Enerjik, spontan eylemlerde bulunma ahskanhqrna sahip
- Bir sonca ulasmcaya kadar dinlenmeyen
- Merakh, alternetif dusunrne ve uygulamalan deneyen
- Zorunlu durumlarda gelenekleri drslayan
- itaatkar olma baskrlarrna boyun egmeyen
- idealist, kanstk-qizemli

olay ve dusuncelerden

kacrnayan (Ozden,

1999; Akt

BolOkoglu,2002,254)

Bilgi c;ag1 verilerinin yaratici insaru etkilemesi ve yaratrci insarun bilgi c;ag1
verilerini etkilemesi, qelisen bir donqu olarak surup gider. Bu anlamda da sanat
egitiminin gerekliligi ve 6nemi bilgi c;agmda artmaktadir. (Bolukoqlu , 2002, 254)

Eisner, E W. (1994) gore de sanat eqitirni bireylerin

duygu ve imgelem

pasitelerini bulmalarma yardrrn eder, kesfetmeye olanak verir. Kesfetrnek ve ifade
etrnek insaru qelistiren temel bilesenlerdir.
n sanat

egitimi

bilgi c;agmda daha

Bu nedenle egitimin bnemli bir parcasi
da onern kazanrrustrr.

(Akt.

Bolukoqlu

02,253)

1.5. Toplumun Sanat Egitimine Yaklasmu

Kulturlu bir halk tabii ki sanatla bansrk ve sanatm icinde olmalrdrr. Buna
ragmen

insanlann

-1omlere

sanata

,

yonlendirmeye

lendiqinde,

kisilerin,

ilgili qorunrnelerine

cekinrneleri
sanati,

sadece

ilgi

raqrnen

cekici

hobi

bir

olacak

cocuklanru
noktadrr.

sekilde

Bu

sanatsal
celiski

uyqulanmasrm

ladrklanru qoruruz. Sanat eqituninin, eqitirn sistemi icinde vakit kaybi olduqunu,
ders yerine daha "faydah" bir ders konmasi qerektiqini dusunen kisiler vardrr.
iversite kayqrsryla olusrnus ezberci sistemin yarattrq: bu dusunceler, ogrencinin
ata, ve sanat egitimine;

sanat egitiminin

eqitirn 6gretim programlarmda

yer
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alrnasma

bakis

faaliyetleri

severken, toplumun

kaybediyorlar

acrsrru etkilemektedir.

Ogrenciler

kucuk

yaslannda

sanatsal

yaklasrrm nedeniyle sanat dersine olan ilgilerini

ve dersteki verimlerinin

dusrnesine,

islenisinin gerilemesine

neden

oluyorlar. Aslmda toplumu sanatsiz bir egitime itmek, onlan estetik qoruslerden
mahrum brrakrnak; ruhsal dunyalanrun

belki de onlar fark etmeden cokrnesine,

yaratma qudulerinin azalmasma, yok olmasma neden olmak demektir. Toplum bilgi
ile yuklenrnistir ve yaratrci olmayan zekarun tek basma bir anlarm yoktur. Blilimin,
felsefenin, teknolojinin vb. Yaratma qucune ihtiyaci vardrr. Kibns Turk toplumunda,
yeterince arastrrmadan egitim sistemleri yururluge konulduqu icin, eqitirn yaratma
qucune onern verilmeyen konuma qelrnistir. Bu yuzden yeni buluslara, dusuncelere,
en onernlisi bizim urettiqirniz, eqitim sistemlerine rastlarnarruz rnurnkun deqildir.

Bu dusunceler

sanat egitimcilerini

harekete qecirrnis, deneyimlerinden

yola

crkarak: Milli Egitim ve Kultur Bakanliqr, Kultur Dairesi'nin duzenlediqi Kultur-Sanat
kurultaylannda toplumun egitilmesi qerekliliqi ile su noktalara dikkat cekrnislerdir:

Arnacrrruz topluma sanatci yetistirrnek degil toplumu sanatla egitmek olrnahdrr.

Kultur sanat egitiminin genel eqitirn icinde onernli bir yeri olduqu bilincinin bakanhk,
Ii, idareci, ogretmen ve ogrenci duzeyinde kabul edilmesi gereklidir.

Sanat

egitiminin

onerni

konusunda

ogretmen

ve idarecilerin

bilinclendirilmesi

rekmektedir.

Cok uzucudur

ki; iki kez duzenlenen

kultur-sanat

kurultaylanndan

crkan

sonucun 90k azt dikkate ahnrmstrr. Son iki yrldrr Kultur - Sanat kurultayi darusrna
urulu clusturulmad: ve cahstmlrnadr. KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhqi, Kultur
airesi,

bunu yeniden

canlandrrma

cahsrnalarma

basladr.

Eger qorev

alrrus

ogretmenlerin cabalari, bosa crkrnayacaktrr.

iyi yonde atrlan adrrnlardan biri ise her seye raqrnen devlet, Oniversite eqitirni
ak isteyen ve smavda

basarih olan ogrencilere

burs veya maddi yardrm

ektedir. Su anda Oniversite eqitirni suresince burslu plastik sanatlar dallannda
~itim alan; "6 resim, 2 seramik, 1 grafik, 1 el sanatlan ogrencisi bulunrnaktadrr."
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1.6. Tasanrn Nedir?

1.6.1. Tasanm Dallari

Tasanrn; qunurnuzde oldukca srk kullarnlan, etkileyici bir sozcuktur. Arna, ne
anlama geldigi tam olarak anlasilrnaz.
yapmak deqildir.
planlamaya

Bir tasanrn

sahip

bir model, kalp ya da suslerne

kendi icinde bir yaprya ve bu yapi arkasmda

olrnahdrr.

bulunmaktadrr. Tasarima

Tasanrn;

Butun

sanatlarin

eylemi, olusturulacak

temelinde

bir

tasarrrn

yaprrun organizasyonu

bir

olgusu

ile ilgili her

urlu faaliyeti icine alrnaktadrr.
Elizabeth Adams Hurwitz, kitabrrun basliqmda

bu sozcuqun

kisa bir tarurmrn da

yapar: "Tasarrm: Gerekli Olarun Arastmlrnasr".

Scott; "Ne zaman tarurnlanrms bir

amac icin bir ~ey yapiyorsak, o zaman tasarhyoruz." Demektedir. Baska bir deyimle;
tasarirn belirli bir arnac qozeten yaratrci bir eylemdir.

Onlu reklarru Ivan Chermayeff, tasanrrun zeka ve sanatsal yeteneqin ortak bir
urunu olduqunu belirtmektedir.

Degi~ik disiplinlerde
malan beklenmemelidir.

calisan bircok tasarrrncmrn mutlaka yaratici

sanatcilar

Tasanm, eek kesin ama ayrn zamanda da karrnasik bir

prya sahiptir. Ancak bir planlamanm

olduqu yede bir tasarrm olgusundan

soz

ilebilir. Orneqin, aksarn yerneqi icin sofra hazrrladrqrrruz srrada bile tasanrnla ilgili
1

sorulara yarut bulmak zorunda kalinz.

Uyqularnah tasarim dallan uc; ana bashkta toplamak

murnkundur:

Endustri

asanrni, Cevre Tasanrru ve Grafik Tasanrru.

Endustri

tasanrru:

uc; boyutlu

ir. Makineler, arac-qerecler,
nmcrsi tarafmdan

nesnelerin

tasarlanrnast

ve qelistirilrnesiyle

mutfak malzemeleri ve diger bircok urun endustri

bicirnlendirilir.

Bu urunlerin ambalaj:

ise c;ogunlukla grafik

nrrun cahsrna alaru iccine girer cunku her ambalaj, uc; boyutlu hale getirilmeden
iki boyutlu bir yuzey halinde yararlanmak
ustri tasanmcrsi:

ve baskrya verilmek zorundadir.

kullarurru ve uretirni daha kolaylastrracak yonternleri arastrnr,

yarn sira dayarukhhk ve islevselliqi qoz onunde bulundurur.
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Cevre tasarrrrn ise bina, peyzaj ve i9 mekan tasanrruru kapsayan oldukca
qenis bir cahsrna

alarudrr.

Bu alanda

da tasanrncmm

qorevi

pek deqisrnez:

Dayarukh, islevsel ve estetik olaru bulmak.

Grafik tasanmci ise genel olarak, okunan ve izlenen qoruntulerin tasanrrundan
sorumludur. Afisler, kitaplar, bilgi ve uyan isaretleri, brosurler vb. grafik tasanrrun
etkinlik alarn icine girer. Grafik tasanrrun amaci da gerek iletisirn, gerekse estetik
aliteyi en Ost duzeye crkartrnaktrr.

Binalar, ic mekanlar,

endustri

urunleri ve gorse! iletisirn araclan onceden

tasarlanrms olsunlar ya da olrnasmlar, bizi herhangi bir bicirnde etkilerler. Bu etki,
lumlu ya da olumsuz olabilir. Tasanm

mesajrrun doqru ve etkili olabilmesi

icin

sanm ilkelerinin bilinmesi ve bu bilgilerin nasil isleneceqinin ogrenilmesi gereklidir .

. 6.2. Grafik Tasanrn Nedir?

Grafik tasanm, qorsel bir iletisim sanatrdrr. Birinci islevi de, bir mesaj iletmek
da bir urun ya da hizmeti tarutrnaktrr. Grafik tasanm terimi ilk kez 20. yuzyrlm ik
nsmda metal kahplara oyularak yazilan ve cizilen ve daha sonra da 9ogalt1lmak
- ere basilan gorse! malzemeleri icin kullarulrrusttr.Teknoloji

qelistikce, sadece basrh

lzemeler deqil; film aracihqryla perdeye yansitrlan, video ile ekrana qonderilen ve
isayarlar yardrrruyla uretilen gorse! malzemeler de grafik tasanm kapsarm icine
i§ ve bu tanrrun anlarru oldukca qenislemistir.
sanatcrlanmn,

bask: ustalanrun

Buqunun grafik tasanrncrsr; kili

ve zanaatcrlanrun

qeleneqini

surduren

bir

lek adarrudrr.

Tasanrn, bir problemin cozurnu demektir. Grafik tasanm problemleri genellikle
boyutlu yuzeyler uzerinde cozulur. Genel olarak butun qorsel sanatlar, ozel olarak
iki boyut icinde var olan qoruntu sanatlan hemen hemen ayrn dili kullarnrlar .
..:55cfmlar, fotoqrafcilar,
~urdugu

heykeltraslar, serarnikci ve diger bircok meslek grubunun

sanat profesyonellerinin

yeni bir uyesi olan grafik tasanmci

da bircok

m problemini cozerken, bu ortak dilden yararlarnr.
Bir grafik tasanm

problemi daima iletisirn ile ilgilidir. Tasanrnci:

uygulama
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yontemlerinin yarn sira qorsel alqilarnarnn doqasrru, qorsel yarulsarnanm rolunu ve
sozel ile qorsel iletisirn arasmdaki iliskileri de bilmek ve goz onune almak zorundadrr.
Tasanmc: icin tek bir cozurn yoktur; bircok cozurn vardrr. Baska bir deyimle, bir grafik

tasanm problemi icinde tek bir doqru cozurn yoktur.

Tasanmci belirli bir mesaji belirli bir kitleye aktanrken; yine belirli parasal,
fiziksel ve psikolojik srrurlarnalarla karsi karsiya kahr. Orneqin; bir afis, parasal
edenlerden dolayi iki renkle srnrrlandmlmrs olabilir. Postayla qonderileceqi icin ya
a basrlacaqi makineden dolayi boyutlannda fiziksel bir srrurlarna soz konusu olabilir.
Afi§in herhangi bir ortam icinde alqilanabilmesi icin onqorulen uzakhk, ya da mesajm
tileceqi kitlenin yas, ogrenim durumu, cinsiyet vb. Ozellikleri ise afisin tasanmma
sikolojik bir sirurlama getirir. Butun bu strurlarnarlara raqrnen tasanrnci, hedef kitleye
soz konusu mesaji doqru ve etkili bir bicirnde aktarmak zorundadir.

lletisirn, grafik tasanmm hayati unsurudur. Zaten, grafik tasarrrm bu denli
inc, dinamik ve 9agda§ kilan §ey de iletisirne yonelik olrnasrdrr. Tasanmci; quncel
·r bilgiyi 9agda§ bir beqeni anlayrsi icinde ve yine 9agda§ arac ve malzemelerle
nmak zorundadrr. Bu nedenle de yeni egilimleri, teknolojik buluslan ve ya§ad191
nem 191n de tartisrlan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunlan yakmdan
melidir.
Tasanm egitimi bir yasarn boyu surer. <;unku surekli deqisirn, surekli bir
ilenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle grafik tasanm rnesleqinin
~irllkll ve nostaljik bir ki§ilige uygun bir ugra§1 alaru olacaqrru soylernek zordur. Bu
lekte basanh olabilmek icin tasanm ilkelerini ve uyqularnalanru bilmek, esnek ve
bir zekaya sahip olmak gerekmektedir.

Grafik tasanmci bncelikle quvenilir, yenilikci ve kisisel bir yaklasrrn bicirn
aya cahsir. Bununla birlikte, tasanm temelde bir hizmettir ve ayru zamanda
- · terinin, urunun ve pazann ozelliklerine ve kosullanna uygun mesajlarm etkili bir
de iletilme sorurnluluqudur. Cok daha basite indirgeyecek olursak; hesabi

wvecek olan rnusteridir. Arna bu doqalhkla rnusterinin her zaman hakh olacaqi
~t::Wnnma gelmez iyi bir tasanm, coqunlukla duygulann ve dusuncelerin paylasrldrq:
bir cahsrna sonucunda ortaya crkar. Musteri urununun kime seslendiqini,
nasrl sunulduqunu ve alas, pazarlan daha iyi bilmek dururnundadir.
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Tasanrncr, butun verileri bir araya getirerek urun ya da hizmeti sunulduqu ortam
~inde cekici, ulasilabilir ve islevsel kilan ozellikleri bulmak ve yaratrci bir yaklasrrn
getirmekle yukurnludur.

Bir tasanm ne kadar cekici olursa olsun, verilmesi istenen rnesaji iletemiyorsa
icbir deqer tasrrnaz. Bazen bircok tasanrncr, yansmalarda
u ger9egi unutur. Amerika'da iki Benton&Bowles

odul kazanmak ugruna

reklam ajansmdan Robert Pliskin

u konuda ilgin9 fikirler ortaya atrnaktadrr: "Guzellik kavrarru, izleyene gore degi§ir.
rneqin; bir i§ adarru icin sans grafiginde yOkselen egriden daha quzel bir §ey olmaz.
Sanat yonetrneni,
zgahtar,

adeta

rnusterinin

gOzelik kavrarru satan

aqzryla

konusrnasrru

bir tezgahtar

bilendir.

Satrnayt

olrnahdrr.

iyi bir

bilmeyen

sanat

onefmeninin ve rnuthis tasanmlanrnn medya dunyasrnda yer alrnasi olanaksrzdrr."

Onlu reklarnci William Bernbach, tasanrncilann
prlrna egilimi ile surekli olarak savasrnalan

salt tekniqe ya da quzelliqe

qerektiqini belirtmektedir:

"Reklarrun

acr, insanlan Orono satin almaya ikna etmek olmahdir. ikna edici unsurlar ise
- Once ve sozlerdedir."

Leo Burnett reklam ajansi ise bir reklarrunda soyle diyor: "Bu yaratrci ajansm
90k neyi qerceklestirmek

istediqini tahmin edin." Bu ba§h91 izleyen satirdaki yarnt

krsa: "Satislan". (Becer, 2006, 32)

.3. Grafik Tasanmda Yerel Yaklasrmlar

Kuresellesrne

9ag1nda, qittikce daha 90k sayida tasanrncr, her yere ait ve

iy1s1yla hicbir yere ait olmamarnn aksine, belli bir yerden geliyor olmarnn ve belli
re ait olduqu hissedilen isler tasarlamarnn 6nemini kesfediyor.

GOnOmOz tasanmcilan

kuresel bir ekonominin

pazarlar ortaya crkardrkca, tasanrncilann

icinde cahsiyor. Kursellesrne

coqunun zaman oncu olmalan ve bir

markay1 veya Orono yeni kulturlere uyarlamalan gerekiyor. Bir grafik tasanm isine
olan rnusteriler, ortaklan, matbaacilar, proqrarncilar ve izleyiciler dunyarun dort
runa dag1lm1§ bulunuyorlar

ve yuz yuze qorusrneler

qittikce seyreklesiyor.
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Oresellik ve kOresel qocebe
ucaklarnyor ve destekleniyor.
blosuz baqlanf

tasanrncrlar,

caqdas

tasanm

kulturu

Genel inarusa gore bir titanyum dizustu bilgisayar,

ve Mandarina

Duck marka valizlerle, sanm uygulamalanrnz

sizin kadar hareketli olabilir. Havaalarn bekleme salonlarmda
ren

uzun

arruruzm

ucuslarda
dismda

yeni

kalan

tarafmdan

fikirler

olusrnakadrr.

Daha

sorunlanyla

temasa

insanlann

sanrru ayrrt eden dusunce yaprst

ve iki gun doqusu

da

icin hayatidir. Tasanm

da

onernlisi,

cahsrna

qecebilmek,

kuresel

carniasi en sonunda

luslararas: Tipografik Stil akrmrrun 20. yuzyrhn baslarmdaki arnacma ulasrrustrr.

Pek 90k tasanmci yeni kOresel sorumluluklanrn

hos karsrlarnarrustrr. Musteri

fili tabanlan yayrldrkca, farkl: zaman dilimlerinde ofisler acrnrs, Snqhay'daki, Cpe
own'daki ve Buenos Aires'teki zarnaru qosteren saatleri resepsiyonlanna
ns tarnmlanna

"kuresel

erisirn"

ney'de tasarrrn atolyeleri

imecini

eklernislerdir.

olan ve §U anda Londra,

ng'dan rnusterilerle cahsan kuresel tasarimci
- etmentiqini

yapt1g1 edebiyat

dergisi Zembla,

Orneqin

asrrus ve

Londra'da

ve

Pekin, Duba, ve Hong

Vince Frost'un Sydney'den
Londra'da

sanat

basihp tom dOnyaya

"'1t1lmaktadir. "BugOn dOnya Ozerinde herhangi bir yerde olup, tasanm yapryor
ilrsiniz" de Frost. "Sadece birkac y1I once, buyuk sirketler kendi sehirlerindeki
- uk tasanrn firmalanna

giderdi. Artrk oyle yaprruyorlar. KO<;Ok kuruluslann isleriyle

daha ilgili ve dusunce yapilanrun da essiz olduqunu ogrendiler ve iyi bir e-posta
· imi kurulduqunda, projeyle ayrn Olkede olmaya gerek kalmadiqrm fark ettiler."

Baslanqrcta
~lona'da

ana kararqahi

BrOksel'de olan Base tasanm

atolyelinin

sirndi

, New York'ta, Madrid'de ve Paris'te ek ofisleri bulunrnaktadrr. Base'in

larmdan Dimitri her gun telefonda veya iChat'teyim" diyor.
· sen, bu bes atolyenin islerden cikan sonuclan aralannda sOrekli paylasrnalan
ugra~1yor: "Dunyarun

farkh yerlerindeki

islerle ilgili her gun telefonda

veya

teyim" diyor. Jeurissen , bu bes atolyenin islerinden crkan sonuclan aralannda

9ilekli paylasrnalan icin uqrasiyor: "Herkesin katktsi bulunduqu icin, gOnOn sonunda
imin

yapt1gm1

biliyorsunuz"

diyor.

Yoqun

bir sekilde

seyahat

ediyor

ve

luklarmda kar§1la~t1g1 seyler isini besliyor.

Ancak Jeurissen kuresel olmarnn negatif yan anlamlannm da farkmda. "Hangi

a

7 · de olduqunuzu anlayarnadrqrruz dOkkan ve otel turleri bar" ve Base sirketi web

J ;iode Mc Donald's

gibi "Her 09 dakikada bir dOnya cevresinde yeni bir atolye
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acrna" planlanru duyurarak dalga gec;iyor.

Tehlike, tasanrrun cok fazla uluslararasi,

ulasrlabilir ve uyum

saqlayabilir

ugunda, uysallasrnasmda ve bir yere ait olduqunu anlarnaruzi saqlayan ozellikleri
yerel qonderrneleri kaybetmesindedir.

Emigre
anderslans,

dergisinin

kuruculanndan,

yayrmcrst

bu kadar eek grafik tasanrrun

ulturun fakirlesrnesi"

olarak qoruyor.

ve

editoru

olan

Rudy

c;evresinden baqrrnsiz yaratrlrnasrrn

"Kisinin

kendi c;evresini uzerinde qorebilir

rak tasrmasrru seviyorum. Gunurnuzde her seyi birbirinin ayru kilrnak icin cahsan
- ·eselle§me guc;leri o kadar cok ki, bence kulturel ozelliklerirnizi
mak

tasanmcilar

asanrncrlar

bunu

dahil

herkesin

eserleri

sorurnluluqu

aracihqryla,

haline

kendilerine

qosterrnek ve

geldi"

yakm

diye

olan

ekliyor.

kaynaklardan

· lenerek yapabilirler."

Tasanrnci ve egitimci Denise Gonzales Crisp de "jenerik, koksuz, indirgemeci"
nmdan ayru olcude rahatsiz. "Aynm qozetrneyen misyonerler gibi, tasanm da §U
dunya c;evresinde notrlesrne
sahibi

olabileceqirniz

tohumlan saciyor. Ancak inanmalan hakkmda bir

misyonerlerin

aksine,

baskm

tasanm

dili ilkesiz

ve

911itikas1z qorunrnekte. Tek kelimeyle, tasanm globaleziz olrnustur." Grafik tasanrncr,
ve yazi karakteri tasanmcrsi

Jonathan

ulanru ozetliyor ve bu fikrin cokuluslulann
mmsel olarak dile getiriyor.
ill

: kmince

Orneqin

Barnbrok "qlobanallesme"

kelimesiyle

yaygm erisimini elestiren bir dizi ise

bir seri Tibet dua mandalasrmn

yakmdan

binlerce minik kurumsal logodan olustuqu fark ediliyor.

Tum bunlann 1§1gmda, gittikc;e daha cok tasanrnci bir kisilik sahibi olmak, esin
n

t::aii1 bulmak ve kuresellesrnis toplum deneyimlerinden

T Cjmden

koprnus tuketicilerle

dolayi yabancilasrrus ve

temasa gec;mek icin, belli bir yerle ve c;evreyle

5 p.+nt1 kurrnarun onernini kesfediyorlar. Orneqin Pentagram'm ortaklanndan
bir tasanrnci,
"Entelektuel,

New York sehri ve sokaklanyla

Paula

olan iliskisini §U sekilde

duygusal ve ruhani". Prova alanlan ve kucuk bir tiyarto

ew 42nd Street Studios binasi icin yapt1g1 cevre grafikleri ve Halk Tiyatrosu
yapt191 afisler sehrin qorsel ve sozel qurultu seviyesini,

::av

5 lenlerinin dikey dahslanru ozetliyor.

gridal plarum ve
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Chan tasanm atolyesi de bir baska sehrin - Berlin'in - dokusuna ve seslerine
nzer sekilde baqlantrhdrr. 1992'de Daniela Haufe ve Datlef Fierdler tarafmdan
rulrnus olan chan
nilikci

bir quctur

koklu bir kurulus olduqu kadar, Berlin'in tasanm
ve

nerdeyse

tamamen

kultur

ternah

tasanm

alarnnda

siparislerine

aklanrnaktadrr. Cyan, Doqu Berlin'de tasanrnm devlet tarafmdan yonetildiqi 1989
si gOnlerden kalma bir gelenekle, iki renk baskidaki ustahqrru ortaya koyarak,
- · Ok bir butceyle yaratici cozurnler Oretmek icin cahsrnaktadrr. Ortaya crkan isler
II, cesur hatta kustahtir

ve kentsel cevreleriyle

direkt olarak konusrnaktadir.

n'm tasanrncrlan cevrelerindeki binalann qurultusunun ve karqasasrrun, "icerideki
lanna" nasil zorla dahil olduquna

ve islerini etkilediqine

duyarh olduklanru

Oyorlar. " Cevrede kansrk ve bicirnsiz duran malzemelerden yeni bir seyler ortaya
or ve ses de bunun bOtonleyici bir parcasr" diyorlar. "Hicbir §ey sessizce insa
ernistir."

New York'ta Donya Ticaret Merkezi'nin arazisine insa edilmekte olan Ozqurluk
--=,i'nin

kosesindeki granit yazit icin Tobas Frere-Jones'un tasarladrqi Gotham yazi

akteri secildi. Bu kadar 6nemli bir bina icin Gotharn'm tercih edilmesi bir cernberin
lanrnasrm simgeliyor 90nkO Gotham, 20. yuzyrhn ortalannda New York'un pek
ofis

binasirun

I 5 Ldannda

uzerinde,

kullarnlan

seritsiz

icki

dOkkanlanrnn

yazilardan

ve

esinlenerek

araba

qarajlanrun

tasarlanrrustr,

neon

Sirndi ise,

I ,nmi§ ve yeniden baqlamlastrnlrrus olarak sehrin en onemli gurur sembolOnde

I

5 i,or.

Yazi

karakterinin

ilk esin kaynaq:

Liman isletrneleri

OtobOs Terminali

Q 5 7 srydr. Karakter setini tamamlamak icin yardrmci kaynaklar arayan Frere-Jones,
•••••••h~attan'in orta bolqesinde bulunan ofis binalanna odaklandi. "Bu surec icerisinde,
5 Harda baska seyleri de fark etmeye basladrrn, Gotham'la hicbir iliskileri olmasa
ograflanmay1 hak ediyorlardi.

"Frere-Jones,

fotoqrafladrq:

elle boyanrrus,

e oyulmus yazilar gibi 6rnekleri ("yerel" kelimesini kullanmaktan

iE

z

ak)

"tipografik
cekilrnis

olmayan
isaret

yazr"
yazilan

diye

adlandrnyor.

koleksiyonunda

Su

anda

yaklasrk

ozellikle

New

4000

York

fotoqraf

- ·1yanin diger ucundan ve kaynaqrndan koprnus dahi olsa, toketiciler otantik
••

7 Orimler icin bir ozlern duyuyor. ironik olan, her yerde her olandan haberdar
· yerlerde bir seylerle baqlanti kurmayi daha 90k istiyor olrnarnrz. Orneqin
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e'in yartrci vonetmenliqini yaptig1 Beople adh dergi Belcika kulturune odaklarnyor
dolayrsryla pazanru coqraf olarak belirlernis qorunuyor.

"Baslanqic

noktarruz

oldukca

yereldi"

· inde bu proje Ozerinde uluslararasi

diyor Jeurissen,

"Ancak

krsa sure

ortaklarla cahsir hale geldik. Dolayrsryla,

urel ilgisi bolqesel olmasma raqrnen, New York'ta ve Tokyo'da alrcrlar crkrnaya
dr. "Beople tasanrrun anahtar bir rol oynadrq: omeklerinden sadece biri.

Hollandah

tasanmci

Jop

van

Bennekom'un

yarattrq:

Re-Magazine,

bu

nmedik egilimin bir baska orneqi. igeriginin yerelliqine ve spesifikliqe raqrnen
yakmlanndaki
--.anllklan

Eavrin'de sans ternsilciliqi yapan 44 yasmdaki Marcel'in yemek

ya da Londra'da yasayan ve depresyonda

olan Hester'in orneqinde

-u gibi tom bir say, tek bir kisiye aynllyor) derginin okur kitlesi coqrafi smirlara
almaksrzm, ortak bir bakis acisma sahip kisilerden olusuyor.

Konferanslar,

yansrnalar,

festivaller,

sergiler,

misafir

ogretim

qorevlileri,

37 g dar, online ve basil! yaymlar, ftp siteleri ve yazrh mesajlasrnalar

sayesinde

5 5 1raras1 seviyede temasa qecebilme potansiyelimiz, yorucu ve akil kanstmci
5 7 I7or. Bir odaklanma cabasi ve dolayrsryla bir kimlik arayrsiyla, Beopll ve Re-

ma

tioe

gibi

yaymlann

okuyuculan,

dOnyanm

diger

ucuna

ait

dahi

olsa,

t 5 5 J ligince yerel bir trru arayrsindadrr. (Twelow, 2008, 14)

el Dizayn Egitimi

~ Kapsamryla Dizayn Nedir?

organizasyon yeteneqine sahip olmak ve onu kullanabilmektir." Kisi, ancak

If 7 7

• gorOldOgOnO anlarnh olarak alqrlar, benimser ve yaratilrms olan tasanrnm
anlar,

onu tarnmlamada

katkrda

bulunur.

Kisinin

bu sayrlan,

sentez

atkrstrun bile tek basma yaranci bir taraf vardrr. Mirnarlik egitimine

......_..j - hele bizim Olkemizde gogu kez hasbel kader gelmektedir

- unlu bir

benzeri bir sanatci kabiliyetinde olsa ve bu konuda ne yaptrqrru bilen
rhllg1yla cevap

verebilseydi

qorsel

eqitirn problemi

diye bir sorun
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hnazdr. Ancak,

ogrenci

her zaman

kendisine

verilen

her konunun

derinine

bilmeli ve bu caba icerisinde olrnahdir.

Dizayn cahsrnalannda verilen herhangi bir konu once zihinde tasarlarur, hayal
ilir, zihnimizde bir form beliriri nedir FORM?

Gunluk dilde sekil ve form r;ogu kez sozun qelisine gore yer deqistirerek ayrn
rndayrrus gibi kullarulrnaktadrr. Gen dilimizde eek defa form deyince, ilk once
de akla gelmektedir gelmektedir, oysa form bicirnler ihtiva ederi olcusu ve bir
mda yerlesrnesi olan bir kavrarndrr.
lardan birinin eksikliqi ifadeyi zayiflatabilir.
m, dizayn da zihinde

tasarlanan

Formi zihinde tasarlanan bir fikir, bir

formun,

kag1t uzerine nakil, cizirni, yani

edilisidir.

Bazi eqiticiler dizayrn iki anlarnh goru~ olarak ta nitelerler. Yani tasarlanan
kag1t uzerine qecirildiqinde qorulen eksiklik ve aksakhklann giderilmesi, zihinde
anana uygun olana kadar eskizlerle duzeltilrnesi anlarrundadrr.

Dizaynm en onemli islernlerinden

~;:-..ynm
i'.ii

biri suphesiz cizirn islernidir. Cizim hem

ilk asarnasr, hem de mevcut obje veya herhangi bir kavramm iki boyutlu ir

Ee""'de qerceklere uygun olarak ifade edilmesidir, mutlaka sanat olmasi gerekmez;
ki, bir sahnenin fotoqraflarla

ifade edilmesinin

fotoqrafcrhk olmayacaqi

gibi.

icin baslanqicta cizirn isine biraz daha fazla yer verilecektir.

Dizayn eqitirninin ilk asarnasmdaki cizirn calisrnalannda
m

incelemek icin cizilir,

w-ivi sadece cizirnin icine sokmak icin degil, formun kendisini, onun hakkmdaki
· ve objeyi tam olarak tarurnasi ve doqru qozlern yapmasi icin cizilir.

Burada

t

uzerinde

k:rde qorulen

husus,

mambran

yaprsiyla

sadece

9121m

anlasrlrnasmda
bir baqlanti,

degil

,

bu

cizirnin yarandrr.

enginardaki

rnoduler

lleme de Fibonacci serileriyle (1, 2, 3, 5, 8, ... )bir iletisirn kurulabilir.

Bu qorsel

t

gereken

temel yaprrun formalanrun

FREI OTIO'nun
•

durulmasi

yapilardaki

benzerlikler,

egitimle,

ogrencilere

qunluk

Rue (refine) ve qorsel arulanrn da zenqinlestirrne firsan verilecektir.

qorusleri
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, genel ve fiziksel yaprrun i<; yuzune yaklasrmda fevkalade

bir yoldur. Bilesik

rlar Ozerinde bir ayiklarna yapmak ve incelemek, formun hem dizayru hem de
lizi icin gereklidir.

illeri serbest el hareketleriyle vermekle, zihindeki fiziksel benzerliqi islenmis olur.
~al nesneler Ozerinde cizirn uygulamalan,

ogrencinin

doqa ve mimari formlar

mdaki bilgisini, gorO§OnO de arttrnr ve ilham kaynaqt olur.

I cizileceqini ogrenmek, sanat deneyimi yaprnarrus 9ogu kisiler icin - daha once
sozu edildiq] gibi - sanat ile e§ anlama qelrnistir. Ve onlar sanatta basanh
alanrun nedeninin

cizernernek

olduqunu

zannederler.Kimon

8lflda ogrenciler Ozerinde yaptig1 arastrrrnalar ve uygulamalarla

Nicolides,

90k

bu yanhs konuya

-~trdu.an okurnaktadrr. Aynca cizirnin, ozel bir tann vergisi deqil doqal bir yetenek
~unu vurgulayarak birbiriyle ilgili iki islevine isaret etmektedir.

"GorO§'O obje veya sahnelerin (olay, qoruntu) suretini qorup alqilarna ve
anlamaya ahstirarak, kisinin gorse! belleqini (hafrza) zenqinlestirmek.
Gorsel belleqi, benzerlikleri yaratrci bir sekilde kullanarak yeni qoruntuler,
yeni mesajlar olusturrnaya ahstrrmak.

r.

ler §U anlamda birbirleriyle

iliskilidir: birincinin ogretimi ikincinin kapsarm

7 }se vurgu, "teknik" Ozerinde deqil, yapirun anlastlmasi yapiyi olusturan unsurlar

';.'r

bicirnini veren iliskilerdedir.

I Dizayn Egitimi Proqrarru

emel dizayn
lllllli~lelP

tarnmlamalar,

kursunun

baslanqrc

saqlarna

egitimi proqrarrn icerisinde

psz- e

tom

uygulama

ve teorik

ogrencinin malzemeleri kullanma, bir formal organizasyonu

ifade ve iletisirn

asaqrda

asarnasrnda

iki olgulan

sOrecine girmesine

yardrmci

olrnaktadrr.

yer alan bu hususun en onernli katkrsrnm

kazanmasrru

v e alqilarnasrru

saglad1g1 ortak

vanlrrustrr.

Ogrencilerin

cevreyi

duyarll

bicirnde

qozlemlemesine

ve

tepki
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qostermesine
Ogrencilerin gayret etmeyi ve yarqrlamayi ogrenmesine
Gorsel ifade qucunu arttrrmasma

Ogrencilerin

ifade qucunun

arttmlrnasi

unku gorse! dil ve ifade ogrenilmesinden

icin gorse! dilin qelisrnesi

gerekir.

qorsel dusunce qelisrnez. Aynca gorse!

gorsel dusuncenin yerlesmesi icin olduqu kadar, gorse! diyaloqun kurulmas: icin
gerekmektedir.

Gorse! diyalog, varatrci kisi yani sanatkar ile sanat veya mimari eser arasinda
olan bir iletisirndir ve ayrn zamanda bir obje ile onu qozlerneyen kisi arasmdaki
· olarak da tarumlanrrus bir fizik i varhk olarak ortaya crkrnaktadrr. Estetik bir

. . er kazanrnasi ise, ancak kisinin estetik deney icinde bizzat aktif bir rol alrnasrru
!mrektirir ki bu, kiminin baz: estetik kavram ve deneylerden haberdar olmasi anlarruru
1-.naktad1r.

Aks halde ne bu etkilesirne katilabilir ne de eser ile yaratrcrsi arasmdaki

Bir sanat veya mimari eserde verilmek istenen ifadeyi kendi kisisel itetisirn
nda bizzat kendisi deneyerek
~

bicirnlendirecek

olan yine qozlemcidir.

Genel

tum eserler, onunla edilgen veya etken bicirnde ilgilenecek kisilere hitab eder
eek, bir gorse! diyaloqun parcasi olduklannda

en tatminkar ve etkili ifadeler

gelirler. Bu ifadenin gerek olusurnu ve gerekse anlasilrnast
surecinde bu egitimlerden haberdar olmasi gereklidir.

emel Dizayn Egitimi 4 ana Bohimde Ele Almmaktadrr,

iZAYN Elemanlan,
I lletisirn ve Gorsel Alg1,
yn ilkeleri,
n - Form ve Geometri

icin, ogrencinin

27
.8.2. Mekan - Form ve Geometri:

Temel Dizayn egitiminin mimari tasanrn (Architecrtral Design) entegrasyonu
egitime yeni qelrnis ogrenciye once <;EVRE ANALiZLEME, GORME, GOZLEM ve
TESBiT cahsrnalariyla baslar: daha sonra basit fonksiyonel uygulamalanyla (
Sergi mekanlannda pano duzenleri, Pazar yeri standlan, sehir mobilyalan ve park
etutleri, cadrrh kamp kabinleri ve piknik yeri duzenleri . . . vb.) iki ve uc; boyutlu
olarak yavas yavas mimari dizayna ahstrnhr. Bu, mimari dizayna entegrasyon bir
aska kitapta ele almacaktrr.

Dizayn Elemanlan:

Burada dizayrnn genel bir tarurru yaprhrsa, "Zihinde canlandmlan, hayal edilen
arlanan) formun bir maksada hizmet edecek ve yaratrci ozellikte olacak
ude kag1t uzerinde cizirni, resrnedilisi dizayndir. Denebilir. Mevcut bir seyi bir
en bir yere kopya etmek veya yeniden cizrnek dizayn deqildir. Yaraticrhk,
giyle, renkle veya benzeri bir takrrn elemanlarla ifade edilrnedikce kisinin
smda kalrr. lste bu ifade ediste bir takrrn elemanlar kullarulacaktrr.

Bu elemanlar dizayn elemanlandrr, ve soyle siralanabilir.

okta, cizqi .yon, olcu, bicirn, deqer, doku, renk.

. 8.3.1. Nokta:

Nolda en basit dizayn elernaru olarak kabul edilir.

- uk bir nokta, bir baslanqic ifade eden ve qoze gelen qorsel bir enerjidir.
nokta ayrn zamanda bir yer, bir mahal de ifade eder. Nokta, iki cizqinin
ktasi (odak noktasr) gibi sembolik bir icerik seklinde de qorulebilir.

KJee'ye gore de duz kag1t uzerinde kalemin dokunrnasryla beliren nokta
oluyor, bu nokta kalemi tutan elin enerjisi ile yukludur. Noktanm

5

5 lilden cizq], cizqiden dikey (duzlern), duzlernden hacim ve diger ogeler
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Birden fazla nokta olduqu zaman, bir olcunun olusurnu bir ara, bir yon faktoru
ortaya cikar.

Serbest kullarulrrus noktalar (Benekler) bir grup veya bir yayrlma icerisinde
bulunduklan zaman, yuzey uzerinde bir gerilim ve qorsel enerji degi§ikligi yaratrr.

Noktalar farkh ara ve olcude olduqu zaman bu noktalann cevresi bir alan veya
deqisik yuzey gissi verecek sekilde ifadelenir ve hareketlenir. Bir nokta, cizqi, alan
ve yuzey ifadeleri izafidir (qorceli, relativ) her biri bir digeri gibi qorulebilir.

Cahsmalanrmzi

canlandrrmak,
Orneqin;

yenilemek

icin

kaynaklan

incelemeliyiz

yapraklan

cizdi, cizdi . . . lsledi ve her seferinde

daima

doqadaki

buyuk usta Matisse, bahcesindeki
bitki uzerinde

zengin
creek ve

yeni seyler

gorduguno fark etti. Matisse ve diger pek coklanrun yapt191 gibi, burada daha
fazla qozfern, daha fazla cizirn ve daha fazla deneyim cok onernlidir.

Oc; boyutlu cahsrnalar icin de Mikelaj'in §LI sozlerini burada hatrrlamakta yarar
ar. "Butun heykeller bir mermer blokun icinde gizlidir ve her turtu fiqurler gerc;ege
~kmak

icin onu yaratacak olarun yani sanatcrnm hayal qucunun zenqinliqi ve

knik ustahqrru bekler" ...

1.8.3.2 Cizgi:

Cizqisel

elemanlann

turnu,

dinamik

bir ifade olarak

alqrlarur.

Kaba

bir

elleme yaprhrsa: Yatay doz bir cizqi kuvvet, stabilite yani sukunet ve duzluk,

- sey cizqiler (dusey duz), bir kat2iyet, kesinlik ifade eder.

Koyu ve kahn duz cizqiler carpicrhk ifade eder. Yatay ve dusey duz cizqiler,
Ii bir anlatrrn elemarudrr. Zig zag cizqiler, bir seyi hareket ve heycan

hissini

eder.

Diyagonaller de yonsel itme quclerini, yatay ve duseyle doqru kararsrzhqrn bir
~eti

olarak nitelendirilebilir. Yatay ve dusey cizqilerle yapilan cahsrnalar dahi
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yatay ve dusey; beraberce, gerilimlerin dengeli bir sekilde hareketini takdim eder.

Cizqi, qorsel bir kuvvetse aktif; renkle renk, veya kutle ile uzayin arasrndaki
srrun belirttiqinde pasif etkidedir.

Sanatm cizqiyle basladrq: bir qercek. Nokta yukanda da belirtildigi gibi, onu
baslanqrc kabul eden bir mesafe boyrtunda uzandoqi zaman cizqi meydana gelir.
Yani c;izgi bu noktalann birikimiyle olusrnus bir dizi, bir zincir gibi de dusunulebillir
e c;izgi bu zincirin uzunluqu boyunca yuruyen bir enerji qorunumundedir.
inetik elernarun

varl1g1 sebebiyle

olusan

cizqi, qorsel

Bu

iletisirn aract olarak

subjektiv ve objektiv dOzeyee kullarulabilir.

<;izgi, hareket ve bicirnden baska qerektiqi kadar ve duzenli kuliaruldrqmda
- al olarak

ritimi de saqlar.

osterebilmesidir.

En onernli

ozelliqi

Somut bicirni anlatabilmede

kutle veya somut

cizqinin akicr, temiz ve keskin

ast gerekir. Bir konuyu ozlu olarak qosterbilrnede
klarnadrr.
larak,

Klmla§g,

inceleyerek,

bicirn ve duzene

umsal bir quze

acrlarak,

keskinlesip

l§lk deOerleri

bicirni

-

katar,

bicirn ve duzene

cizqinin qorevi secmedir,

yurnusayarak,
etkinlik

koyulasrp

kazandrn.

l§lk deqerleri

-

Bbylece

katar, etkinlik

ndinr. Boylece duyumsal bir quce eriserek nesnel gerc;egi yansrtrrken ona
un bir anlam katar.

Cizgi bir noktarun hareken durumu olarak tarif edilebildiqi

hibi, uzunluk ve

i~ligi olan sekil olarak ta tarurnlanabilir ve de formlar arasindaki devarnhlik

Benzer bicirn ve deqen acilann devamhhqi ile olusrnus cizqisel bir qorunurn.

cak, uzunluquna oranla, geni§ligi cok az olduqundan

--,uuu bir eleman

c;izgi genellikle tek

olarak alqrlarur.

gbrsel sanat egitimine yeni bailayan ogrencinin el ve
isbirliqini

ve

~£ hpualan yaptmr.

hakimiyetini

saqlarnak

191n baslanqicta

bol bol cizqi
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1.8.3.3. Yon:

Diyagonal doqrultular

yonsel itme quclerinin yatay ve duseylere

reketi olarak nitelendirilebilir.

doqru bir

Cizqinin doqrultusu geni§ bir yuzeydeki hareken

~rungesi bakrrrnndan cok onernlidir,

bu hareket cesitli elemanlar

ve onlann

~-ellikleri arasrnda ilgi devarnhhqi kurar, daha once de belirtildiqi gibi bir cizqi
amik,

sakin

veya

gozisyonunun

sert

bir

harekete

sahig

tom ,fadesi ile yakmdan

olabilir

ki,

bu

yer

ald191

ilgilidir. Hareket eden bir formun

isyonu yon olarak yukanda kaydedilen dusey - yatay ve diyagonalden baska
- ~vresel,

merkezsel, konsantrik, eksantrik, sqira] ve rotasyon, vb. Olarak ta

stirilebilir .

. 4.0lcu:
Olc;u, ozellikle mimarllk rnesleqinde en cok kullarnlan sozcuklerden biri, ve de
~n

beraberinde

llpnileriyle

beraber

PROPORSiYON
deqerlendirilen

gelir.

Olc;u,

bir orqandrr.

gnellikle,

Yaprlann

insarun

kendi

her ceyden

once,

e yasayan insanlarla orantrh olarak meydana gelmeleri gerekir, yaprrun
gore buyukluqu

ri.1

7 olojik rahatsizhlara

doqru qerceklesrnediiqi

zaman, bazen fiziksel,

sebeq olur. Dar bir koridor, basrk

bazen

bir tavan, insarnn

IL 7 llk>jik yapismda olumsuz reaksiyonlan uyandrnr. Olcu kavrarru, sinsanla yap:

;

.c:Ja olduqu gibi, yapiyla cevre arasmda da sozkonusudur. Yapmm fiziksel
•

c icindeki etkisi yap: dizayrnrnn bir bolurnunu teskil eder. Bir meydan ortasma

;p

5 ;titilen anet, bir parkla icine kurulan pavyonlar arasrndaki boyutsal iliskiler ya
bir yapmn cevresindeki

p

meydanla

iliskisi, cevreye

gore olculu alma

runm kapsarru icine girerler.

vrarmrun bir diqer anlarru da yagmm veya objenin kendi icinde olculu
Soyur olarak iki buyukluk arasindaki sayrsal iliski veya butunle onu
iren elemanlar arasrndaki iliski anlarnrna gelir. Buna mimarllk dilinde
· PROPORSiYON
~·:111d191

denilmektedir. Gercekte herhangi bir proporsiyonun

yuzey veya kutlelerin diger ozelliklerine

struktur

ogelerinin

kendi

iclerindeki

baqh olarak dgi§it.

proqorsiyonlanru

elkiedigi bir qercek. Orneqin ayru yukseklikteki

doqrudan

duz catry: tasiyan tas

eya agac; ayaklar arasrnda acrk bir fark ararur. Tastan bir DOR
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sOtununa uygulanan olculerin bir demir suruna uyqulanrnasi dusunulernez.

Bir nesneyi ne ise o krlan, onu sayrsiz diger nesnelerden ayrrt etmeyi saqlayan
un niteliqidir. Tum nesne ve olaylann bir niteligi vardrr. Belirli bir nitelik drsinda
ir nesne bir niceliqe de sahiptir. Nitelikten farkh olarak, nicelik, bOyOklOk ve hacim
i, nesnenin icinde varolan ozelliklerin buyukluk ya da qelisrne derecesiyle
neyi karakterize eder. Genellikle nicelik bir sayryla ifade edilir. Nitelik ve nicelik
irine baqlidrrlar, 90nkO bir ve ayru nesnenin yonlerini temsil ederler. Bir baska
isle "nitelikle niceliqin birliqine
191

oi.cu denir. 0190, bir nesnenin ne ise O olarak

bir cesit srrur ya da cercevedir. Ol90nOn qozletilrnernesi, nesnenin

kiksel bir baska nesneye donusrnesine yol agar. 0 halde, nesnelerin deqisik
=

-1eri tarnmlayan "nicelik ve nitelik birliqi'run olcuyu belirlediqi ve olcunun de "bir
enin sirur ya da cercevesini" qosterdiqi soylenebilir.

Cisimlerin olcusu (boyu, buyukluqu) vaziyeti, uzakhq: ve derinligi bazi fizyolojik
psikolojik etkiler dayanarak deqertendirilir.

Cisimlerin olcusu bunlann retin

inde brraktrqt imajm buyukluqune, diqer cisimlerle bunlar arasmdaki orana ve
· irnler hakkmda onceden bildiklerimize dayanarak deqerlendirilir. Bu sartlarm
~a

cismin olcusu, retin Ozerindeki imajm boyu ile birlikte degi§ir. Bu
cismin

~ndirilmesinde

diger

cisimlere

oraru

da

onemlidir.

Yani

olcunun

tertiq, kapsam onemli bir faktordur. "lcinde bir nesne, bir

veya bir olay bulunan durumun butunu alqrladrqrrruz seyi belirtir". Bir,

a

;ek1en mevcut 6190 farki vardrr, bu objektif olarak qorulur, bir de es olcude

..-gu

halde kendi tertipleri icinde 0190 farki varrrus gibi alqilanan dOzenlemeler

khk 6190 farki yaratrr, es olcude iki kareden parlak deqerde olaru digerine

a buyukrnus gibi alqrlarur. Yani 6190 relativdir (qoreli - izafi). Bir uzun
bir cizqiyle yan yana konduqunda daha da uzunrnus gibi alqrlarur.
ir nokta plan daha qens bir nokta veya planla yan yana geldiginde daha
~gorOnOr.
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.8.3.5. Bicirn:
Tabiatta sayrsiz, farkh bicirnler mevcuttur (ve sonsuz deqiskenlikte). Biz onlan
sit ve dOzenli bir sekilde simrlandmp

inceleyebiliriz. Butun bicirnler, geometrik

- irn veya geometrik bicirnlerin bir araya qetirilisi gibi basitlestirilebilir. Orneqin bir
- c; bicirni bir silindir veya kure gibi gissedilebilir. Bir ev, dikdortqen ucqen veya
~..._ ve prizmalar bilesirni olarak qorulebilir. Esas geometrik bicirnler (kare, ucqen,
) dart cesitli yon ile karakterize
ler, diyagonal (koseqenseljler

edilir. Yatay ve dusey c;izgi ile karesel

ile ucqen, sOrkilOr doqrultu ile dairesel bicirnler

•illlde edilir. GOnlOk dilde bicirn yerine Form da kullarnlagelmektedir. Tabii ki ayn
kavrarnlardtr. Aralarmdaki fark, formun sadece bicirni isaret etrnediqi , renk,

li1 5 7 ku, vb. diger elemanlarla dizayna ait ilkeleri de ic;erebildigi qerceqidir, ve bicirn,
illr 5 - na iki boyrtlu bir eleman olarak kabul edilir, cizqinin farkh olcu ve farkh yonde
~etiyle

srrurlandmhr. Bicim, boyle qorsel olarakk bir c;izgi ile strurlandmlrrsa

renk yahut diger farkryla

a§ig1da qorutecek

I7

bir alan

birkac ornekteki

ifadesi olabilir.

Yani

gibi hacimsel qoruntulerin

-jir, yani VOLUMETRiK'tir.

geometrisinin
e bunlann

IF

belirtilrnis

esasrru olusturan
yan yana

veya

kare, ucqen ve daire gibi geometrik
"suqerqoze"

dOzenlemeleriyle

olusan

7 r sonsuz zenginlikte bicirn irnkaru verirler. Dizayn egitimine henuz qirmis
~e

bu geometrinin

butun

qorsel

inceliklerinin

ogretilmesi

geektir.

ra qorulur ki bu geometrinin sik: dOzeni icerisinde yaratrci olabilme
dur.

'ALUE

kelimesinin

kar§1l191dir.

GOnlOk

dilde

ton

olarak

da

matik renk dediqirniz siyah - beyaz belirli oranlarda kanstrrihrsa

beyazm es olcude karrsrrrunyla elde edilir. Burada oranlar
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~ istirilerek siyahtan beyaza kadar ki harmonik qidiste bircok griler elde edilebilir.
raturlerde

bu deqer farklanrun

dokuz derece

icinde en belirgin olarak ifade

·1eilecegine isaret edilir. Notr grinin ustundeki deqerler acrk deqerler, altmdakiler de
deqerler olarak adlandrrrhr, iki boyutlu bir dizaynda bu deqer farklll191 derinlik
· i yaratan ozelliklerdir. Koyu deqerler, bakan isiye daha yakrnrrus gibi alqilarurlar.

1.8.3.7. Doku:

Objelerin

alqrlarust elle yoklayarak

vya

narak alqrlayrsta duyu orqanlanrruzdan
dokusu sozkonusudur.

1~1k tesiriyle

qoz yoluyla

olur. Elle

deri rol oynar ve o nesnenin dokunsal,

Kaba doku, yurnusak doku, sert doku gibi tabii doku

lerin doqada bulunduklan

haliyle veya sonradan elle ya da mekanik olarak

her turlusu yani tabiilesrnis bunyesine islenrnis dokunsal dokusudur.

Tanbii dokunun qoz yoluyla zihinde brraktrq: tesir nesnelerin qorsel dokusudur.
yans1tma durumun gore deqisik ifadeleri vardir. Nitekim islak, kuru , puruzlu
uzggn cilah gibi degi~ik dokunsal ozellikte dart yuzeye ayru siddet ve deqerde
surulurse her yuzeydeki alqilarus: farkh olmadtadrr.

Ookunsal yahut qoresel dokunun 1~1k yoluyla bize brraktrqt hissin grafik ifadesi
kudur. Suni doku yalrnz cizirnle deqil, cesitli yollarla da yapilabilir. Kalem,
firca , pamuk guskurtme veya mekanik olarak ggravur ve fotoqraf tekniqi ile.

ve yurnusak doku tipleri verilmistir.

eski zamanlardan
renklerin

..-.....a

beri insanlann

insan

uzerinde

ruhu uzerinde

durduqu

onern!i bir

ne gibi reaksiyon

vucuda

rken, fizikciler de onu 1~1k olarak ele ahr ve kanunlanru

inceler.

en quzel eserlerini yaratmaya cahsir.
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-·on sOsleme sanatlan ile mesqul olan diger sanatkarlar icin de ihmal edilmeyecek
ar onernli bir elernandrr. Orneqin mimar veya dekorator, 91glak dort duvardan
ret bir odaya canhhqrru renkle kazandrnr los bir avluyu rsikh, soquk ve manasiz bir
· sevimli ve steak yapan bir etkiyi renklerin yardrrru ile verebilir. Hatta renklerle bir
irn optik illOzyonlar yaparak basik tavanlan yOksek, dar odalan olduqundan daha
i~ qostermek rnurnkundur.

Renk, bilimsel

olarak soyle tarif edilebilir:

l§1gm dalga uzunluquna

gore,

urnuz yoluyla bize uyandrrdrq: histir. K1rm121, turuncu, san, yesil, mavi, mor gibi
u~ag1rn teskil eden bblOmlerin karakter ve hOvOyetlerini ayrrt etmek

uzere

nd191m1z terimlerdir. Newton qunes 1§1gm1 prizmadan qecirip kmlan 1§191 beyaz
perde gzerinde alrrus ve qokkusaq: renklerinin olusurnunu qosterrnistir. Newton
"Solar Spektrum" renk seriti adrrn verrnistir."

Her

nesnenin

rengi,

onun

bir

takrrn

l§lk

dalgalanrn

emip

digerlerini

itrnasryla olusur, insan gbzO 700 - 400 milimikron arasi dalga boyundaki isrklan
12 gbrebilmektedir.

700 milimikronun

otesi enfraruj ve 400 milimikronun

aln da ultraviyole mor

· renklerdir ve ozel araclarla gbrOlebilir. insan gbzO yardrrnsrz olarak ortalama
dar rengi bir renk seridinde qorulebilir.

Evrensel

olarak

renkle

ilgili

her

soruna

temelden

cevap

verebilecek

mellikte olan MUNSELL sistemi renk dOzenini incelemek icin bugn en qecerli
olarak bilinmektedir.

Renk cernberinin icinde san, mavi, ktrrruzi renkler eskenar ucqen olusturacak
irinden ayru uzakhk ile atynlrrus bulunrnaktadrr. Cernberi tamamlayan butun
bu 09 rengin karismasmdan

meydana geldikleri i9in bu 09 renge ana renkler

ktedir. Yesil turuncu ve mor renkler bu renklerden doqan ikinci ana renklerdir.
~mberinde bitisik olarak qorulern renklere harmonik renkler denir. Harmonik
in ozelliqi daima, aralarmda ortak bir rengin bulunusudur. San ile yesil bitisik
ir ve san ortak renktir. Harornonik renkler ayru dOzenleme icinde birbirlerinin
· i azalterak olduklarmdan daha zayif alqrlarurlar. Renk cernberinde capm iki
· renkler kontrast renklerdir. Orneqin, krrmrzrrun kontrasti yesil, mavinin ki
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cudur. K1rm121 ve turuncu ile bunlan icine alan renkler steak renklerdir. Mavi ve
cine alan renkler de soquk renkler diye adlandinhr.

Steak rekler mekan icindeki yerlesrnelerine gore one cikma hissini verirlerken,
renkler de geri cekilir, daha uzaktayrrus gibi alqilarurlar.

derecelenmesi de derinlik alqrs: veren ozelliklerdir. 01<;0 bahsinde isaret edildigi
1 renk siddetindeki iki alanda konyu deqerldeki zemine yerleseni, acik deqerli
ekinden daha parlak ve dolayrsiyla da daha buyuk olarak alqrlanrnaktadrr.

renge ait bir tarnrn verilecektir.

1;-.n.enk

krrneti, yoqunluk

(Choromo,

saturation)

gri skalastna

oranla rengin

zay1f1191 veya kuvveti demektir.
afif renk: Saf esas bir rengin (tupten 91kt191) beyazla kansrrus sekil, orneqin
be, filizi yesil, v.s.

IIIIB(oyu renk: Saf esas rengin siyahla kansrrus sekli, kahverengi, bordo, vs.
: Saf bir rengin gri ile kansrrus sekl., orneqin kakyst rengi, tarcm rengi, vs.

aauogadaki renklerin buyuk c;;ogunlugu ton olarak karsrrmza crkar.tl., Gurer, G.
-

r, 2004, 8 - 76)
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. Egitim ve Gorsel Sanatlar

.1. Egitim Kurumlarmda Durum:

Egitim kurumlarmm

c;ogunda, sosyal bilimler ve fen bilimleri

her ders

rarrurun bir parcasrdrr. Her iki alanm egitimcileri, birbirlerinin sahalanrun onernini
erini kabul ederler, bir biri, kendi disiplinlerinin belirli kapsarnlanrun yarn sira atikte mantik, sanatta yaratrcrlik, sosyal bilimlerde sosyal deqerler gibi her uzmanllk egitimi icinde onernli ve tarnarnlayrct ozellikler
lerini soylerler. Fakat bu ortak anlayrs, pratik bir bicirn, duzenli bir program
bir ders proqrarm haline donusturuteceqi

zaman bu anlayis bozulmakta ve

i zithklar ortaya crkrnaktadrr.

Boylece, herkes diqerlerinin onernini kabul ederken, kendi alarurun onernini
fakat kimse de diqerine fazla bir §ey vermeye ugra§maz ve de buna hazir
. Bunun karuti program ve ders planlanrun c;ogunda qorulebilir,

Fakat fen bilimleri programmda, sosyal bilimlerle ilgili derslerin arttmlrnasi veya
ilimlerde fen derslerinin arttmlrnasmm, sorunu cozebileceqi sarulmarnahdrr.
her iki dal da kendi iclerine donrnustur, kendi iclerinde yalruz ve parca
..._._br. Orneqin, bir sanatcrrun hayatrru incelemekle qecen bir yanyrl veya earth
sanatm kisisel ve sosyal bir
rak ne olduqunu anlamasma yetmez.

qorsel alg1 ve gorse! duyarhhqm bir · yolu oalrak ne olduqunu

..__,t..tt,:i

da yetmez. Bu tor egitim, ogrencinin kendi toplumunun gorse! sahnesine
lrnasrru da saqlayamaz.

~y

bilimsel konular icin de gec;erlidir. Cunku burada uzlasrna alanlan,

olmayan kisinin alg1 ve anlayrsryla hie; ilgisi olmayan bir bicimde

I

7 7 clir. Bu tor kurslar, ogrencinin deneyiminden apayn bilgi alanlan verir.
en buyuk egitim karrnasalalnndan birinin kokeni, egitimin hem gene!,
•mannla~maya yonelik olmasi kavrarrudrr.
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Kururnlasrrus eqitimin modern formunu ele almadan once, ilk c;aglarda insarnn
· nasrl bitinclendirdiqi soyle gbz onune getirilebilir.

Goc;ebe adam, kendisine yiyecek ve su saqlayan nehir boyunca yururken,
"'unu gidermek icin cukurlastrrdrq: avucuna ald191 suyu dudaklanna qoturur,
"tas" kavrarru doqrnustur. Toprakla oynarken, carnura dokunmanm hos bir
"'unu, kolayca sekil aldrqrru, kuruyunca bicirnini koruduqunu fark eder, artrk
yapabilecektir.

Toqrak kabm yaprlmasr,

onundeki

maddenin

ona verdigi

llarnm ve icqudusel oyun edinmeleriyle baqrrnhdrr.

n, carnuru diger topraklardan

ayrrabiqdiqi, doku ve plastik ozellikleriyle

pt191 ve 1s1 altmdaki deqisirnini qozlediqi zaman kesfetrnistir.

ancak onu belirli bir amaca gore kullarnp deneyince olasrliklanru

ve

manru tam olarak anlarrustrr. Bu durumda bilgi ve kullarnm srrurlanru tam
.:s.&WT11~t1r.

Bu durumda

bilgi ve kullarurn

karsihkh

iletisim

halinde yani

insarnn meraklr, onu farklr gordugu
•

bir toqrakla

,a.wa itmis; rahat yasarna ve hoslanrna arzusu ellerinin ve harketlerinin bir
tarak doqay: ayaqma qetirrnistir. Banyo kuveti bir gal; dus, bir bulut
Ian daha

modern

bir hale de sokabilir.

Bilginin elde edilmesi

· mesi, insan rahathqrna ve beqeni duygusuna cok yakmdan baqhdir.

e

ogrencilerin

memnundurlar.

c;ogu

bilginin

Belirli

bir

onernli kesifler yaprlrnasma

belirli
konuyu

bir

yonu

uzerindeki

ogretmek

toplumun

yol actr, genelden

ozele bu

de bilimde amac ve kapsamda deqisiklikler getirdi. Fakat

• c sleki egitim arasindaki ayrnrn baslarrus oldu ... ".

parcalara

aymp

bozarak

ayn ve baqrrnsrz elemanlar

uyqularnast ufak ufak bilgilere aynhr ve uzrnanrnasrna
nu alrrus olur.

aruarruru

kouryabilseydi,

yani,

kisinin

kendi

alaruru
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• - Egine anlayabilmesi olarak kalsaydr: bu derece derin bir anlayrsm, kisinin kendi
m

drsinda,

p Peiecegi

alanlarla

olan

iliskilerinin

de

dOzenlenmesiyle

elde

dusunulebilirdi.

Bertrand

I

diger

Russell'a

gore,

burada

kusur,

uzmanlasrnarnn

kendisi

deqil

111a~may1 deforme edecek sekilde duzenlenen egitimdir. Gunurnuzde bu dar

~1111mh uzrnanlasrna, uzmanllk

derslerinden

eek mesleki (profosyonel) egitim

mm kati kahbmdadir. Bu kalrplasma zihnin ve ruhun qelisrnesini saqlarnaz,
vcut dOzeni surdurur.

durum, krsttlayrci

sonuclanyla qunurnuz mesleki artistik islernlerin deforme

I acrms ve sonunda da genel olarak sanat egitimi alaruru etkilemistir.

ve sanat okullanndaki uzrnanlasma ve uygulamaya karsihk, genel
e ruhun qelismesini saqladiquu iddia eder.

bicirnnde olmakla beraber, bu da ayru kallplama
ayarlanm rstrr.

egitim,

hemen kullarulabilecek

becerileri verirken,

genel eqitim

Blll'lilPn bilginin secrne birikimini felsefi sozcuklerle verir. Bu arnaclarla
· genellikle boyledir- mesleki egitim mekanik performansa: genel
ta felce ugratan qecrnise tapmaya yoneltir,

karmasa icinden crkabilrnek icin, yararf bilimler, daha yuksek
egerler ararken, qorsel sanatlar da yararlrhk pesindedir,

de genel mesleki egitimi kapsayan ahnmasi teklif edilecek
cahsmalann

sokulmasi

icin

bir

c;agn qelistirilmeye

genel ve mesleki egitim arasmdaki egitimsel halkanm
olacaqi dusunulrnektedir. Bu eksik halkanm bunyesinin
egitimde tarih
_

I

boyu, sanatrn bilimle nasil c;all~t191,

e bilimin ikisini de nasil etkilediqi, ozellikle; qorsel

Y

n:elenecektir.
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Burada, okuyucuya
ogrencilerin

sanatci

olmayan

cahsrna ve dusuncelerini

ve bilimsel

olmayan

daha iyi sunabilmek

eriskin

kisi ve

icin okullann coqunda

egemen olan atmossferin ve ruhun hatrrlatrlrnasi uygun qorulrnustur.

Orneqin, bir lisede sanat ve matematik derslerinde
konu quclukleriyle karsilastrklan
gerekli

beceriye

sahip

qorulur, Herqun ilgili ogretmenlerin

olmaym

kaldrklanndan yakmmalan

bircok ogrencinin belirli

-

olmayan-

ogrencilere

srk srk qorulen olaylardandrr,

bu iki ders icin

ogretmek

zorunda

Onlara gore kisinin sanat

yeteneqi ya vardrr, ya da yoktur, akh rnaternatiqe ya yatkindrr ya da deqildir.

Bu inanclan,
kendilerinin

sanat

c;liger derslerin
yeteneqinden

ogeretmenlerinden
yoksunluklanru

de destek qorur ve hatta

ve matematik

yonunden

zayif

olduklarrm da eklerler.

Herbert Read ve Victor Lowenfeld'e gore "hi9 kimse hatta sanat egiticileri bile,
tom kucuk cocuklarm qorsel deyim ve cizqisel elemanlarla,
qecen insan veya

kendi dunyalanndan

'sey'leri nasrl inarulrnaz bir kolayhkla ifade ettikleri inkar edemez.

insan onlarin alg1lad191 bilgi zenginligi karsrsinda hayrete duser. Yarattrklan imajlann
ak1c1llg1

ve zenqinliqi

kisiyi buyuler

ve bunu

doqal

olarak

yaparlar.

Sernalan

yasantrlanyla beraber qelisir, Bu deneyimleri sornutlastrrrnak, onlain ifade sekillerini
zenqinlestirir."

Bundan da "her cocuqun,

qorsel ifade bakrrrundan doqustan

bir yeteneq]

olduqu sonucu cikar."

Fakat acaba 12 yasmdayken

bu cocuklara ne oluyor ki 9ogu, qorsel ifadeyi

beceremez oluyorlar? Bu, doqustan varolan yetenek, sadece birkac secrne sansma
kalarak "doqal yoldan" belli bir zaman sonra kayrp rm oluyor?

Piaget, bu konuda "yeni yetisenler

ve eriskinlerin

(17-18 yas ustu) qorsel

sembollerle ugra~makta, onlar yoluyla ogrenmekte ve kendi kendilerini ifade etmek
icin onlan kullanmakta yetenekli olduklanru" vurgulayarak soyle devam eder:

"Oqrenci

qorsel

semalarin

duzeylerinde yeni ihtiyaclar belirir."

qelismesi

ile

qorsel

ifade

ve

qorsel

alg1
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Ogrencilrin
ebeveyn

kendisi

bu ihtiyaclarla

ve ogretmenler,

ogrencinin

qelistirrne islernlerini saptamak

deneyimlerinde

bizzat

kendi

yuzyuze

deqerledirrne,

gelir,

ancak,

duzeltrne

ve

ihtiyacrru fark etmez ve kendi qorsel alqrlanru -

duzeltrne ve qelistirme islemlerini saptamak ihtiyacrru fark etmez ve kendi qorsel
alqilanru - duzeltici unsur olarak - ona zorla vermeye cahsirlar, iste o zaman bir
gerileme olduqu qozlenir ve sonunda ogrenci - yetersizlik duygusuyla - 'cabalarnayr'
turnuyle brrakir."

1.9.2. Gorsel ifadeyi Engelleyen Faktorler:

Cocuk sanati uzerinde yaprlan arastirrnalarda,
cocuklarin

ayrn

konuyu

farkh

algllay1gl

ifade

ayrn qelisrne donerni icindeki

ettikleri

qozenrnistir.Bu

farkhhk,

Lowenfeld V. Ve L. Brittain'a ve bircoklarma gore yeteneqe veya yetenek yokluquna
bagl1 olmadan her sanat strufmda bulunabilir.

Burada, esas konu alarn yuksek ogrenim
6grencilerde

ve

doqal

kaybolrnasi hususlanna
Egitimi"

bashkh

olarak

bunun

duzeyindeki

sonucu

ileri

ogrenci grubudur.

yaslarda

qorsel

Bu

yeteneqin

P. Sez ve R. Koppe "Okul Sanatlan, Sanat Ogretmeninin

raporlannda

qenis

yer

verirler.

Bu

karrnasrk

ve zor

durum

basitlestirilerek uc; ana baslikta incelenebilir.

1. Bilginin zorlanmasi (zorla verilmesi)
2. Bilginin saklanmasi (verilmemesi)
3. ifadenin beklenilen sekli

A§ag1da bu bolurnlerden kisaca soz edilecektir.

1.9.2.1. Bilginin Zorlanrnasi:

Tum saqhkh cocuklarrn qorsel sembolleri kullanma gucu olduqu kabul ediliyorsa
uygun

veriler

buyurnesine

saqlandrqmda;

paralel

olarak

becerinin

qelisrnesi

cocuqu

saqlandrqrnda:

fiziksel,

duygusal,

becerinin

cocuqun

dusunsel
fiziksel,
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duygusal, dusunsel buyumesine paralel olarak qelisrnesi qerektiqin] de dusunrnek
gayet doqaldrr, trpkt "dil" yeteneqinin qelisrnesi gibi.

Piaget, "Sanat Egitimi" adh kitabirun "Cocuk Psikolojisi ve Artstik Egitim" alt
bolumunde

§U

ilginc;

noktaya dikkati

ceker:

"Cocuk

konusrnaya basladiqmda

sozcukleri duzqun soyleyernezse veya krsaltrlrrus olarak kendine ozgu sozcukler
uydursa da anne ve babalar, pek yanhsrm duzeltrneye kalkrsrnaz hatta onu
dinlemekten zevk alrrlar ve kisa zamanda kendi kendine bebek gibi konusmayi
brrakacaqiru belirler, ebeveynin , cocuklarrrun kendi kendilerine duzqun konusrnayi
ogrenecekleri uzerindeki bu quvenceleri diger ogrenim dallan icin qecerli deqildir.
Orneqin, cizirn soz konusu olunca once ebeveyin, sonra da ogretmenler, cocuklara
nasil cizrneleri qerektiqini ogretmek ihtiyacrru hissederler.

Burada, buyuklerinin istediklerini yerine getirmek isteyen fakat bunu yapmayan
cocuqun ifadesinin qorsel yollan adeta felce uqrar.

Selz ve Kogge'de ayrn konuda , ogretmenlerin 12-13 yasa kadar cocuklann
cizirnlerine kansmasrrun, yarardan cok zarar qetirdiqinde israr eder.

Aynca Russel ve Waugaman da boyama kitaplanru, cocuqun yaratrci ifadesini
olumsuz yonde etkilediqine isaretle, kendine quvenini de azalttrqrru da kaydederler.

Russel,

arastirrna

bulteninde

"Boyama

kitaplanndaki

kuslan

boyayan

cocuklann %63'unun kendi kus kavramlarmm yerini kitapta cizrnilmis modellerin
ald191rn belirtmektedir.
1.9.2.2. Bilginin Verilmemesi:

Eriskinlerin

coqu,

kucuk

cocuklann

cizirnlerinin

kendilerinin

standardma

ulasrnasrrun ogretilmesi qerektiqine inarnrlar ve bir onceki bashkta sozu edilen
olumsuz etkiyi olustururlar. Fakat cocuk blug caqma qeldiqinde ve nasil cizirn
yapacaqrru ogrenmek istdiqinde bu kez de "yaratrci sanat" ve "ozqur ifade" ugruna
bilgi vermekten kacrrurlar, o zaman gene; tom cabalanru nasil cizirn yapacaquu
ogrenmeye yoneltir ve poster, resimli roman v.n. qorduklerini kullanmaya kalktiqmda
dogal olarak elde ettikleri, eski ozqurluqunden yoksun ve srrurhdrr.
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ls.

Kaufman'm

anlasrlmaktadrr.
etmesi

icin,

"Sanat

Egitimi"

Cocuqa, dunyayi
gerekli

yetersizlesebilir,

bilgi

adh

eserinde

ayru

qoruste

olduqu

gordOgO bicirnde anlayrp ifade etmeye devam

sirndi

verilmezse,

iste "ben cizirn yapaman",

gerc;ekten

de

"hie beceremem"

qorsel

yonden

diyen eriskinler

bu

evrede brrakilrrus ve orada kalrrus olanlardrr. Blug caqmdaki cocuqa gerekli bilgiyi
vermemekle onu qelisrnek icin cabaladiq: yerde brrakrnaya cahsryoruz. daha once
kucuk cocuqa hazrr olmadrq: bir evreye itmek icin ters bir caba sarfettiqirniz gibi ... "
der.

Cocuklann
psikolograrca

sanati, cizimler, resimler, heykeller v.b. yuzyildan fazla bir sure

incelenrnistir.

Cocuklar Ozerinde sosyal, dusunsel, duygusal yonden

ele alman incelemeler onlann qelisrne teorisinde norm ve kriterleri olustrur

1.9.2.3. ifadenin Beklenen $ekli:

"Eiriskenlerin
sernalanndan

(ebeveyn

ve ogretmenin)

cocuklann

anlatrrnlanndaki

beklentileri onceden saqlanrrus model ve normalardan

ifade

gelir. Cocuk

sananrun hem yararll, hem de zararh olduqu yer iste burasidrr. Zararhdrr; cunku
qelisrne devreleri beklenen sabit ve "artistik" secirni dikkate almaz.

Yararhdrr: cunku qelisme devreleri srrah, kisisel bir bOyOmeyi ortaya koyar ve
yeni yetisenlerin

cizirnlerindeki farkhhklann - eskiden dO§OnOldOgO gibi - yetenek

veya yeyenek yokluquna baqh olrnadrqrm qosterir. Ancak, cocuk sanat teorisinin en
zararh kullarurru, sanat ogreniminin
OrOnlerin zihinsel qelismesinin

temel olarak kullarulmasr, yani cahsrnalar ve

teshis ve kesinlesrne

arnacma hizmet etmesi icin:

saptanrrus evrelere uydurulrnasrdrr.

Sanat bir olcu olarak kullaruhqmda, cocuklar ve eriskinler boyle dusundqunde,
kendi arnacma, yani ogrenim ve ifadenin doqal ozqur sekli olmasrru yitirir.E. Eisner'e
gore derslerin coqunun ogretilmesinde

bilginin zorla verilmesi de, verilmemesi de,

elde edilecek seyin beklenilen sekli kadar dikkat edilmesi gereken hususlardrr.

Bununla

beraber

Eisner, yukardaki

hususlann;

diger dersler

icin sanatta

olduqu kadar oldurucu olrnadrqrru da belirtir. Bunun nedeni diqer derslerin genellikle
sozcuklerin diline dayanrnas: ve kisilerin az eek bunlarla bas edebilmesi sonucu, belli
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bir anlasrna dizeyi saqlayabilmeleridir.

Daha once de deginildigi

gibi, cocuklarin

sernalan bazilannca psikolojk olcurnler, diger baziramca da cocuqun ozel dunyasma,
onun dusuncelerini yorumlamak icin bir giri§ yolu olarak kullarulrrustrr.

Bu giri§ yolu, egitimde sanatm rolunun deqisrnesini etkilemis ve sanat, artistik
yasanti rolunden cok dusunsel,
benirnsetmistir.

sosyal ve duygusal testleri urunleri olma rolunu

Bu durum, egitimde sanatrn uyqulanrnasmm

kotu kullarurruna yol

acrrusnr.

Burada
arastirmalann

psikolojik
sadece

arnacrn

bu

kadar

cocuk sanatt alarunda

Aynca blug caqrrun ilk dusuncelerine

uzerindedurmasi,

doqal

olarak

krsrhp kalrnasma neden olrnustur.

ait birkac c;1k1§ olrnussa da eriskinlerde sanat

egitimine yonelik arastrrmalar yalruz psikolojik teshisleri icin yapilrrustrr.

Bu kadar dar bir arastrrrna alarunda kalmis olmakla beraber, bu catrsrnah
konuya girmeden §LI husus kabul edilmelidir:

Bilimsel arastirmalar,

egitimde,

ozellikle

yuksek

ogretimde

sanatm

rolunu

etkilernistir ve etkilemeye devam etmektedir.

G. W. Hardiman ve T. Zernich beraber yayrrnladrklan "Gorse! ve Cevresel
Egitimde Arastrrrnaya Bakrs" adh eserlerinde yeni yetisenlerin sanat egitimi uzerine
niye bu kadar az bilimsel arastrrrna yaprldrqrrun nedenlerini arastrnrlar.

Burada,

bluq c;agmdaki artistik

yatkrnhqrn

azalrnast

kisinin yasrrurun

bu

evresinde kendiliqinden olusan bir sorun olduqu yaygm bir inanctrr ve bu sorunun da
psikoloji

ve sosyoloji

alanlarma

girdigi

dusunulur,

dolayrsryle

bu sorun

sanat

arastrrmalara

gore

egitiminin kendi cahsrnalanru ele alrnasma engel olrnaktadrr.

Hardiman

ve

Zernich'in

12 yasindakilere

yaptiklan

"sanatsal yatkmlun azalrnasi sonucu, sanat egitiminin

en onernli ve onde gelen

problemidir, cunku bu husus eriskinlerin cehaletinin ba§lad191 noktadir.

Bu noktanm onerni uzerinde ne kadar durulsa azdrr. Ounku eriskinlerin c;ogu
sanat yapmamn cocukca bir faaliyet olduquna karar erir ve bu faaliyeti cahsrnalanna

baqlamakta

qucluk

cekerler.

Gunumuzde

uyqulandrq:

sekliyei sanat

soruna fazla bir cozurn getirmez.

Burada, qorsel ifadeyi engelleyen faktorlere 1~1k tutrnasi acismdan, daha once,

i.O. Ed. Fak. Psikoloji Bolumunun desteqiyle qerceklestirilen

bir cahsrnadan soz

edilecektir.

"Mimarhk eqitimine ogrenci secirni" konusunda qelistirilecek
verilen anket formlanna

test takrrru icin

uyarmca - bilimsel bir nitelik tasrrnayan, fakat bu kisilerin

daha onceki yasantrsannm olumlu ve olumsuz sonuclanrun ve bu duygulann eriskin
yaslara nasil tasmdrqrrun a91kl1ga kavusrnasi icin - su soruyu iceren ek bir sayfa
konrnustu.

"En son ne zaman sanatla uqrastmrz, nicin ... ?" ..

Bu soruya verilen

yazrh cevaplardan

hemen

hemen coqunun

ortak qoruslerini

kapsayan birkac ornek vermekle yetinilecektir.

18 yasmda

i. 0.

Ed. Fak 1. yanyrl ogrencisi:

Fuygulan, sanatm Allah vergisi bir yetenek olduqu uonundeydi.

Sanatci onun icin

endisi gibi deqil, iyi cizebilen kisiydi.

17 yasmda Eletrik Bol. 1. yar1y1I ogrencisi:

Lisede resim dersinde iyi not alabilmek icin 90k cahsryordu, fakat bir seferinde
zayif not almasi hevesini krrrrustr.

i. 0.

Ed. Fak. 1. srmf ogrencisi:

Bu ogrencinin soylediqi, yrllar once resim odevini bir arkadasma yapnrdrq: idi.
Boylece kendisi sanat korkulundan kacrrus ve ogretmenini de kandrrrrus oluyordu. Bu
sanat korkusunn nedenini anlayarruyordu.
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20 yasrnda i.T.0.M.M.F. Mim. Bol, 1. yar1y1I ogrencisi:

ikinci sirufta elisi ve resim dersinde beceriksizliqi nedeniyle bu i§i brrakrrustr,
asaqrhk duygusunun nedenini, kendi yaptrklanru bu isin ustalanyla kryaslarnak olarak
qoruyor ve bu duygusunu onleyemiyordu.

Bu krsa aciklarnalar, eqitirnle ilgili kisileri, sanat eqiticileri basta olmak uzere en
azmdan Ozecektir.400 kisinin uzerinde, alman bu ek anket sayfasmda ortak noktalar
soyle ozetlenebilir.

-Bir ortak husus, egitimcilerin yrkrc: tenkitleri.
-Baska bir nokta, rekabet.

Ankete katrlanlann 9ogu ortaoqretirn yaslarmda kendilerinden ustun olanlarla
esimlerinin kryaslandiqrnda heveslerinin kmlrrus olduquna isaret ediyorlardr.

-

Deqerlendirmede

notun

olumsuz

etkisi,

hepsi

de

k090k

qorulduqu,

beqenilrnediqi, kryaslandrqr, alay edildiq] noktasmda birlesiyordu. Notlerm ne kadar
da ilqinctir, eger o dersten iyi not alarruyorsa (secrneli ise)o dersi

Basilan kendi

islerini baskalarrna yaptrrrnak sistemini yeniyorlar. Bu kisilerin

sanatsal yoneen kendilerini bu kadar k090k qormeleri ve egitim sistemimiz
sanh olmak

icin sanatla

ugre§may1 brrakrnalan

oruluyor ki; dun olduqu gibi qunurnuzde
lmaktan 90k bask, unsuru bir faaliyettir.
~"rencilerin

9ogu ortaoqretirni

OzOcO.

icinde

Bu krsa orneklerden

de genel olarak sanat egitimi yaratrci
Olaqelrnis bircok deqisikliklere

raqrnen,

hem gorse! yonden eksik olarak, hem de qorsel

tersizliklerinin karutlanrrus olduquna inandrnlrrus olarak bitiriyorlar.

Burada;

sanatm

bunyesinde

durulmasmm

var olan

yaratrci

islerni krsrtlayan

nedeni - yOksek ogretime "qorsel sanatlann

engeller
onernli

... itim yolu olarak kaatrlrnastru'' istemeden once - arnac ve yollannm yeniden koklu
rk deqeriendirilmesi qereqinin vuruqulanrnasrdrr.

Buraya kadar egitim ve gorse! sanat sorunlanna deqinildi. Bundan sonra temel
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tasanm egitim genel olarak ele alinacaktrr. (ancak mimarllk ag1rl1kl1 olmak uzere) ...

2. Program Gellstlrme ile ilgili Temel Kavramlar

2.1 Program Gelistlrmenln Tamm,

Egitim Proqrarruru kavramarnn
program qelistirmedir.
qelistirrneyi
degerlendirme

.eqitirn

yarn sira cok srk kullarnlan diger bir kavram da

iki kavram
programmm

arasmdaki fark: belirlemek
hedef

icerik

ogrenme

amaci ile program
ogretme

sureci

ve

ogeleri arasmdaki dinamik iliskiler butunu olarak tarnmlamak uygun

qorulmektedir.tfremirel,

a.g.e,5)

Erturk ( 1982 :95) egitim proqramrru

'yetisek'

olarak nitelendirmekte

ve qecerf

ogrenme yasantilan duzeni olarak tarumlarnaktadrr.

Egitim proqrarru ogrenme,okulda

ve okul drsrnda planlanrrus

etkinlikler

yoluyla

saqlanan ogrenme yasantrlan duzeneqi olarak tarnmlanabilir.(Demirel,age,4)
Sezgin; egitim proqrarrnru, duzenli egitim durumlan olarak tarnmlamakta ve
rogram qelistirrne surecinde cevaplandmlrnast

gerekli unsurlan soyle

belirtmektedir:
. Egitim hedefleri neler olrnah, yani ogrencilere hangi davraruslar
zandrnlrnahdrr?

2. Kendilerinde bu davraruslann qelismesi icin ogrenciler hangi yasantrlan
ge9irmeli, yani hangi egitim durumlannda bulunmahdrrlar?
. Bu durumlar nasil orqutlenirse istendik ogrenci davraruslanru qelistirme
krrnmdan en verimli olur?
. istendik davraruslann isabetlilik durumlarmda (istendik davraruslan
listirrne yonunden) etkinlik derecesi nedir?
. Dorduncu sorunun J§1gmda mevcut yetisekte (programda) ne gibi
gi§iklikler gereklidir?

Erden(1998:7) egitim proqrarrurun ogeleri konusunda degi§ik gorO§ler
ugunu fakat hemen hemen tom egitimcilerin 4 ogede qorus birliqine vardrklanru
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belirtmektedir. Bunlar, hedefler, kapsam, egitim durumlan ve deqerlenoirmedir.
Egitim

programlannm

yaprsrru

anlayabilmek

icin

ogelerin

tarnmlanna

bakmakta fayda vardrr.

Egitim, bir veya bir dizi amaca ulasrnak icin yaprhr. Amaclar egitim sOrecine
giren kisinin davraruslannda, dolayrsryla ki§iliginde meydana gelmesi istenilen
farkhlasrnalan belirler, egitilen kisinin kazanmasi gerekli davrarus olcutlerini ortaya
oyar ve egitim sOrecinde ne ogrenilecegi ve nasil ogretilecegi hakkmda egiticilere
ehberlik eder. Arnaclarin qerceklestirilrne derecesi ise eqitirnin etkililiginin
gostergesidir (Fidan ve Erden,2001 :9).

Senernoqlu (2003:38), okullarda istendik ogrenmelerin qerceklesrnesini
saqlayan ya da istendik ogrenmelerin olusrnasma rehberlik eden kisilerin ogretmenler
olduqunu; ogretmenlerin qecerli ogrenmeleri planh bir bicirnde qerceklestirrnede
ullandrklan temel aracm ise ogretim programlan olduqunu belirtmektedir.

Programlann qelistirilrne arnaci, 9agm qerektirdiqi insan niteliklerinin
tarumlanrnasrdrr. Bu nitelikler bir cerceve icinde dOzenlenir ve sistemli hale getirilir.
Programlar, nitelik olarak daha iyi olacak sekilde qelistirilir ve bu qelisrneye
arallel olarak egitimin niteliqinin de artrnasi beklenir. Egitimde program qelistirmenin
melinde sosyo -kulturel ve bilimsel- teknolojik dinamizmin,

her qecen gun daha

itelikli insan gOcO gerektirmesi yatrnaktadrr ( Vans, 1998:16).
Ozden ( 2002:71 }, ogrenileni ogrenci icin anlarnh hale getirmede ders
rogramlarma iliskin one cikan noktalan da asaqrdaki gibi siralarrustrr:
. Konulann ozu daha qenis yer tutmahdrr .
. Derslerin i<;erigi, konulann disiplinler arasi yanlanrn daha 90k
rqularnahdrr .
. Konular derinliqine islenrnelidir .
. Daha 90k birinci el kaynaklar kullarulrnahdrr .
. Ogrenme, ogrencinin yOksek dOzeyde dusunrnesine yonelik olarak
Ozenlenmelidir .
. Ogrenci basansrrnn deqerlendirilmesinde

daha deqisik yontemler

llarulrnahdrr .
. Ogretimde ogretmenlere daha 90k tercih hakki tarunmahdrr
900'10 yillardan

itibaren isin egitim arnaciyla

kullarurru programlara

qirrnistir.

ls
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egitimi 1909'dan sonra istanbul'da bulunan ogretmen okulunda (DarOlmuallimin)el isi
adi altrnda okutulmaya baslanrrustrr ( Dogan, 1989:4). Olkemiz eqitimcileri de tom
dOnyada olduqu gibi i§ eqitirni akirrundan etkilenrnislerdir. Bunlardan biri olan ismail
Hakki Baltacioqlu liberal anlamda i§ okulu ile sosyalist Oretim okulunu birlestirrnistir.
lsin egitim arnacryla kullarulmasiyanmda okullarm gerc;ek isler yaparak piyasada i§e
yarayacak urunler de Oretmesi qerektiqini savunrnustur. Baltacioqlu oyuncak isler
yerine gerc;ek kullarnlabilir ve ekonomik bir deqeri olan isler yaptmlrnasrru ve
cocuklarm

Oretici

yetistirilrnesi

qerektiqini

savunrnustur

(

Dogan, 1989:5).

Cumhuriyetin ilk yillannda egitimde kuram ve uygulama arasinda uygun bir dengenin
urulmasma cahsrlrrus ve bu arnacla eqitimi qerceklestirrnek arnacryla uzmanlarm
qorusune basvurulrnustur. 1924 yrhnda MEB tarafmdan TOrkiye'ye davet edilen John
Dewey'in hazrrladiq:

raporda; "Okul sisteminin

her kademesinin bir butun

olusturulmasmr, her iki kademeyi bitirenin, Ost ogrenime hazirlanrnasa bile, acrk secik
bir amaca ulasrrus olrnasi qerektiqini ileri surmustur''( Akt. Aytac, 1976:97).
Bu kararlar doqrultunda 1981-1982 ogretim yrhndan itibaren ilkoqretirn
okulu uyqularnasi baslatrlrrustrr. i§ egitimi dersi cerceve niteliqinde hazrrlanrnrs olan
·

egitimi qecici mOfredat program11983'de yururluqe qirrnistir. Caqdas program
teknikleri hazrrlanmadan yururluqe konan qecici program i§ egitiminde
"'lgeden bolqeye hatta ogretmenden ogretmene deqisen farkh uygulamalara

ragmen, 1983-1992 yrllan arasmda uygulanm1§t1r.1984yihnda calrsmaya baslanan
ve ancak 1992-1993 ogretim yrhnda ilkogretim okullannda uygulanmaya baslanan i§
egitimi proqrarru bu alandaki qelisrnelerin en onernli olarudrr. i§ eqitimi dersiyle;
ayata ve yakrn c;evreyeqorelilik, ts icinde yaparak
sayarak ogrenme, i§ vasrtasryla i§ icin egitim, faydahhk, i§ cemaatleri halinde
~ .. rencilerin okul yonetimine katrlmasi gibi yeni egitim prensipleri uyqulanrrustrr
afadar, 1997:285). Ogrenci aktifliqini on planda tutmalan ve yaparak yasayarak
~ ..renme ilkesi gOnOmOzdede quncelliqin: korurnaktadrr. Ancak tom okullarda ki
rs programlanrnn i§ okulu dusuncesiyle reformdan gec;irilmesitalepleri
rceklesrnemistir. i§ egitimi akrrrurun etkisiyle okul programlanna i§ egitimi
rsinin konrnus ve bu derslerde is, el i§i olarak qorulrnustur.
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2.2. Egitim Program,, Ogretim Program,, Ders Program,
Turkiye'de uzun yillar egitim program, yerine mufredat program, deyimi
kullarulrrustrr, Mufredat proqrarru, okullarda her simfta okutulacak derslerin
isimlerini, haftahk ders saatlerini, bu derslerle ilgili arnaclan, ilkeleri, konulan ve
acrklarnalan bir araya getiren kitap anlamma gelir.Bu deyim 1950'1i yrllara kadar
kullarulrrustrr. 1950'1i yillardan sonra yerini "eqitirn program!" deyimine brrakrrustrr
( Tek1~1k, 1992:351; Demi rel, 1999: 16).
Egitim programmm tarurru, yazarlann egitim anlayrslarma, felsefelerine ve
planh egitimin hangi boyutlarda olabileceqine dair qoruslerine bagll olarak
degi§mektedir. Bu nedenle literatorde egitim proqrarmrun farkh tarurnlanna
astlanmaktadir. (Erden, 1998:2) Egitim program, ile ilgili yaprlan tarnmlardan
azrlan asaqrda verilrnistir.
Tyler'a gore egitim program, "ogrencilerin arnaclanan bilgi, beceri ve
tumlara ulasrnalan icin onlara yol qosterrnek'tir.

Saylor, Alexander ve Lewis rse

egitim proqramrm "eqitilecek olan bireyler icin ogrenme frrsatlan takrrmru
saglamaya yarayan bir plan" seklinde tamrnlanrnaktadrr. Wheeker'e gore egitim
oqrarru "okulun rehberliqi altrnda ogrenciye planh yasantilar sunmak'trr (Akt.

Sezgin; egitim proqrarruru, duzenf egitim durumlan olarak tarnmlamakta ve
ogram qelistirrne surecinde cevaplandmlrnasi

gerekli unsurlan soyle

lirtmektedir:
. Egitim hedefleri neler olmah, yani ogrencilere hangi davraruslar
andmlrnahdrr?
Kendilerinde bu davraruslann qelismesi icin ogrenciler hangi yasantilan
irmeli, yani hangi egitim durumlannda bulunrnahdrrlar?
Bu durumlar nasrl orqutlenirse istendik ogrenci davraruslanm qelistirme
rrrundan en verimli olur?
istendik davraruslann isabetlilik durumlannda (istendik davraruslan
istirrne yonunden) etkinlik derecesi nedir?
Dorduncu sorunun 1§1gmdamevcut yetisekte (programda) ne gibi
"i§iklikler gereklidir? ( Sezgin,2000:4-5)
irel'e( 1999:5) gore egitim proqrarru, ogrenene okulda ve okul drsmda
nlanrrus etkinlikler yoluyla saqlanan ogrenme yasantrlan duzeneqidir.

Fidan ve

en ( 2001 :48) eqitirn program mm, bireyde istenilen vonde davrarus degi§ikligi
'Ydana getirmek arnacryla yaprlan tom faaliyetleri qosteren planlar olduqunu ifade
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ederken; Erturk (1998:95-96) egitim proqrarmru, "yetisek" olarak adlandrrrrus ve bu
kavram, da "egitim ortammda her ogrencinin qecirrnis olduqu belli egitim durumlan ve
yasannlar" olarak adlandrrrrustrr. Yetisek, ogrenci acismdan bir ogrenme yasantrlan
duzeni, egitimci acismdan
egitim programmm,
saglad191 milli

ise bir egitim durumlan

bir egitim

eqitirnin

ve

kurumunun,

kurumun

duzenidir. Vans (1997: 15) ise

cocuklar

arnaclanrun

qencler

ve yetiskinler

qerceklesmesine

donuk

icin
tom

faaliyetleri kapsadrqrru belirtmektedir.
Yukarda verilen tarumlara bakrldrqrnda, ortak nokta, egitim programmm,
okul ici ve drsmda qerceklestirilen tom egitim faaliyetlerini icine alrnasrdrr. Egitim
programlan, ogretim programlanrn da kapsarnaktadrr.
Senernoqlu (2003:38), okullarda istendik ogrenmelerin qerceklesmesini
saqlayan ya da istendik ogrenmelerin olusrnasma rehberlik eden kisilerin ogretmenler
olduqunu:

ogretmenlerin

qecerli ogrenmeleri

planh bir bicimde qercektestirrnede

kullandiklan temel aracm ise ogretim programlan olduqunu belirtmektedir.
Van~ ( 1998:14) ogretim proqrarruru, egitim program, icinde aqrrhk tasiyan,
genellikle belli bilgi kategorilerinden olusan ve bir krsrm okullarda beceriye ve
uygulamaya aqrrhk tarnyan, bilgi ve becerinin egitim programlannm arnaclan
doqrultusunda ve planli bir bicirnde kazandmlrnasma donuk program olarak
tarnmlarken; Kucukahrnet (1997), ogretim programlanrnn ogrenme- ogretme
surecleri ile ilgili tom faaliyetleri kapsadiqrru belirtmektedir.
Ders program, icin Vans (1998:14), ogretim programlannda yer alan bilgi
ategorilerinin disiplinlerin ve faaliyet alanlannm, egitim arnaclan ile iliskili olan
ozel arnaclanru qerceklestirrneleri icin ogretim ilkelerini, konularm alt
rogramlanndaki esaslan ogrenci davraruslarma donusturen proqrarndir derken;
ucukahrnet ( 1997:56), ogretim program, icinde yer alan ve dersle ilgili ogretim
faaliyetlerini sistematik bicimde duzenleyen program olduqunu soylernistir,
iyerarsik siralarnada her bir program, bir Ost program ile arnaclar ve icerik
onunden iliskilidir ve birbirinin kapsamma girer ( Vans, 1998:15).
Demirel(1999), egitim proqrarrurn ve ogretim proqrarruru kavramlannm coqu
ez birbirlerinin yerine kullaruldrqrru ve bu konuda bir kavram karrnasasrrun
ya~and191n1 belirtmektedir. MEB'rnn 2005-2006 egitim ogretim yrlmda ilkoqretirn
irinci devrede
rcih edilrnistir.

uygulamaya

koyduqu programlarda

"ogretim program!" kavrarrurn
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3.

ls

EGiTiMiNDEN TEKNOLOJi TASARIM EGiTiMiNE GECi~

1900'1i yrllardan itibaren geleneksel okul veya eski okul olarak adlandrnlan okullar
Almanya ve ABO merkezli gagda§ eqitirn akrmlanndan elestiriler alrrustrr.
Ortaya cikan gagda§ egitim akrmlanndan i§ egitimi akrrru, cocuktan hareket akrrru, krr
yurdu akrrru, Oretim okulu gibi akrrnlar kendi donernlerinde

egitim uzerinde etkili

olrnustur.

i~ okulu akrrrunda diger gagda§ akrrnlarda olduqu gibi geleneksel okulun
ozelliklerini elestirerek yeni bir okul onermistir. Geleneksel okul kitap okulu, okuma
okulu ve ogrenme okulu olarak elestirilrnistir.

Bu okulun yerine i§ okulu ve egitim

okulu onerilrnektedir.

i~ eqitirni akrrmyla §LI iki genel amaca ulasrnak istenrnistir (Aytac, a.g.e: 83).
t.Oqrenciyi pasiflikten ve ezbercilikten kurtararak, kendi kendine faal olmasrru
saqlarnak
2.0gretilecek

iceriqin hayat icin gerekli ekonomik, sosyal, politik ve mesleki

·· tiyaclardan yola cikarak belirlemek
Bu egitim akirrunda i§ zihinsel ve bedeni bir egitim aract olarak
ullarulrrustrr. Bu akirn temsilcilerine gore ogrenci zihni anlamda aktif olduqu gibi el i§i
alarnnda da aktif olrnahdrr. Bu akrrrun temsilcileri is'ten el i§i faaliyetini

egitimi akrrmrun onemli temsilcilerinden Kerschensterner, geleneksel
ullan sadece zihni yetenekleri qelistiren bir egitim olduqundan dolayi elestirir.
kul mezunlanrnn coqunluqunun el i§i gerektiren islerde cansryor olrnasrru bu
ullann eksikligi olarak qorur. ilk baslarda el isi faaliyetlerini one crkarrrustrr.
Gelen elestiriler sonucunda her el isinin ayrn zamanda zihni bir faaliyet qerektirdiqini

ewey ise, okullann ogrencileri hayata hazirlayan yerler degil, hayatm ta
endisi olduqunu belirtir. Ona gore bilgiler soyut anlam yoluyla kavranamaz, tam
rsine faal haldeyken ogrenilir. Bu sebeple ogrenci faaliyetini temel aldiqmdar:
parak ogrenme ilkesini ortaya atar. Dewey'e gore hayat faaliyetten

ibarettir. Bu

sebeple hazirlanacak aktif okulda egitimle ilgili her §ey cocuqun etrafmda
onrnelidir. Cocuk okul organizasyonunda

merkez olarak kabul edilmelidir.

ul srralanrun kaldrnlrnasryla ogretimin laboratuarlara, kutuphanelere. oyun
lanlarrna, atolyelere hatta mutfaklara kaydmlrnasi demektir (.Aytag,a.g.e,87).
lkemizde i§ egitimi derslerinin qelisimi diger Olkelerle beraber olrnustur.
900'10 yrllardan itibaren i§in egitim arnacryla kullarurru programlara qirrnistir. i§

Bu ise
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egitimi 1909'dan sonra istanbul'da bulunan ogretmen okulunda (DarOlmuallimin) el i§i
, altrnda okutulmaya baslanrmstrr ( Dogan, a.g.e,4).
umhuriyetin ilk yrllannda egitimde kuram ve uygulama arasmda uygun bir
ngenin kurulmasma cahsrlrrus ve bu arnacla egitimi qerceklestirmek arnacryla
rnanlarm qorusune basvurulmustur.

1924 yrhnda MEB tarafmdan TOrkiye'ye davet

ilen John Dewey'in hazrrladrq: raporda; "Okul sisteminin her kademesinin bir butun
usturulrnasrru, her iki kademeyi bitirenin, Ost ogrenime hazrrlanrnasa bile, acik secik
· amaca ulasrrus olmasi qerektiqini ileri surrnustur''( Aytac, a.g.e,97).
kemiz egitimcileri de tom dOnyada olduqu gibi i§ egitimi akrrnmdan
ilenrnislerdir. Bunlardan biri olan ismail Hakki Baltacioqlu liberal anlamda i§
ulu ile sosyalist Oretim okulunu birlestirrnistir. lsin egitim arnaciyla kultarulrnast
mnda okullarin qercek isler yaparak piyasada ise yarayacak urunler de Oretmesi
rektiqini savunrnustur.

Baltacioqlu

oyuncak

.onomik bir deqeri olan isler yaptmlrnasrm

isler yerine qercek kullarnlabilir
ve cocuklann

ve

Oretici yetistirilrnesi

ektiqini savunrnustur ( Doqan.a.q.e.b).
egitimi akrrrurun temsilcilerinden

ismail Hakki Tonquc'u i§ egitimi

Onden farkll kilan 1930'1u yrllardan itibaren i§ egitimi uzerine cahsmas: ve 1940
mdan itibaren bu qoruslerini Koy EnstitOleri vasrtasryla uygulama sansma erisrnis
asrdrr. Bu akim temsilcileri

okullarda

sekillendirrneyi

bilgi kazandurnayi

on planda tutrnuslardrr.t

ikinci plana itip, i§
Aytac.a.q.e.Bfi)

Koy

i§ kavrarru, genel kulturun bir parcasi olarak ele almrrus ve kulturu
bilimi, teknolojiyi,

el becerisini

ve sanat,

qelistirrnekle

olabileceqi

··§o savunulmustur ( Doqan.a.q.e.S).
3 yrhndaki ders programlarmda genel derslere, tanrn derslerine ve teknik
lerin uygulamalanna yer verilirken i§ egitimine gereken onern
·imemi§tir.1970 yilmda sekizinci milli egitim surasrnda ortaokul programlan
iden duzenlenmistir ve dersler zorunlu ve secrneli olarak iki grup halinde
lanrmstrr. Erkekler icin tarim, ticaret, teknolojiyi; kizlar icinse ev isleri secrneli
lerin bir bolumunu olusturmus ve ikiser saat uyqulanrrustrr. 1974 yrhnda
nan dokuzuncu milli egitim surasmda i§ egitimi derslerinin kapsarru
isletilerek secrneli derslerin sayrst artmlmrstrr. Ogrencilere ilgi ve cevre
aclanna gore 4-8 saat olarak belirlenen derslerden bir veya bir kacrru secrne
ru verilrnistir.
oloji egitimi kavrarrurun daha iyi anlasrhp, yayqrnlastmlrnasma

katkrsi

diger bir qirisirn de 1971-1972 ogretim yilmda uygulamaya baslanan temel
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egitim proqrarrudir. 1981 yrhnda toplanan onuncu milli egitim surasi i§ eqitimine
iliskin genel kavramlann ve bazi genel becerilerin temel egitimin dorduncu yilmdan
itibaren verilmeye baslanrnasrru onerrnistir. Sura, yoneltrnenin temel egitimin son Og
yilmda ve bir surec olarak ele ahnmasrru, bu konuda basariya dayah firsat e§itligine
yer verilmesini,
kapsayacak
surasrnda

yeteneklerin

bicimde

yalruz bilissel anlamda deqil fakat her turlu beceriyi

qelistirilmesi

temel egitimin

gorO§OnO

arnaclan

arasinda

benimsemistir.
i§ egitimi

Onuncu

milli egitim

ile ilgili bashca arnaclar

sunlardrr:

Bireyin i§ ve calrsrna hayatma uyum saqlarnasma yardrrn etmek.
Bilim ve teknolojinin toplumsal ilerleme ve uyqarhk alarundaki yerini kavramak.
Ogrencileri bir cahsrna hayatma ybneltmek.
i§ hayatma kolayca uyum saqlayabilecek bilgi ve becerileri kazanmak.
iyi bir toketici olmak( Dogan, 1983:39).

Bu kararlar doqrultunda 1981-1982 ogretim yrhndan itibaren ilkoqretirn
okulu uyqulamasi baslatrlrrustrr. i§ eqitirni dersi cerceve niteliqinde hazrrlanrrus olan
i§ egitimi qecici mOfredat program11983'de
qelistirrne teknikleri

hazrrlanrnadan

bolqeden

hatta

bolqeye

yOrOrlOge qirrnistir. <;agda§ program

yOrOrlOge konan qecici program i§ egitiminde

ogretmenden

ogretmene

raqrnen, 1983-1992 yrllan arasinda uygulanmi§tir.1984

deqisen

farkh

uygulamalara

yrhnda cahsrnaya baslanan

ve ancak 1992-1993 ogretim yihnda ilkoqretirn okullannda uygulanmaya baslanan i§
egitimi proqrarrn bu alandaki qelisrnelerin en onernli olarudrr.
i§ egitimi dersiyle; hayata ve yakm cevreye qorelilik, i§ icinde yaparak
yasayarak ogrenme, i§ vasrtasiyla i§ icin egitim, faydahhk, i~ cemaatleri halinde
ogrencilerin okul yonetimine katrlmasi gibi yeni egitim prensipleri uyqulanrrustrr
(Kafadar, 1997:285). Ogrenci aktifligini on planda tutmalan ve yaparak yasayarak
ogrenme ilkesi gOnOmOzde de quncelliqini korurnaktadrr. Ancak tom okullarda ki
ders proqrarnlanrun i§ okulu dusuncesiyle reformdan qecirilrnesi talepleri
qerceklesrnernistir.ls

egitimi akrrrurun etkisiyle okul programlanna i§ egitimi

dersinin konrnus ve bu derslerde i§, el i§i olarak qorulrnustur.
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3. 1. ilkogretimde Teknoloji Egitimi
Baslanqicta i§ egitimi bugUn ise Teknoloji Egitimi olarak tarnmlanan
Teknoloji Egitimi; genel egitimin bir boyutu ve tamarnlayrcrst olarak teknolojiye
iliskin ortak deqerler kazandiran;

calisma hayatmm ozelliklerini,

uretirn sureclerini,

arac qerec donarurruru genel olarak tarutan bir bilgi koludur.

Teknolojik yonden ilerlernis ve ilerlemeye donuk olan toplumlardaki
bireylerin, Teknoloji Egitimi kulturu kazanmalan beklenmektedir. EndUstriyel bir
toplumda

bireyin,

endUstriyi

anlarnasi

ve

onun

hakkmda

bir tavir

qelisrnesi

gerekir.Teknoloji Egitimi, bireyin endustri ve teknolojiyi tarurnasma ve
yorumlamasma firsat verecek bilgi ve becerileri kazanmasim saqlarnaktadir.
Teknoloji Egitimi, ogrencilerin teknolojiyi, daha iyi anlamalanna ve bilincli
kullanmalanna kucumsenemez katki saqlarnaktadrr ( Karaagac;ll,2001 :232).
Teknolojik araclar insan hayatrru kusatrrustrr. Birey evinde, mutfakta, oturma
odasinda ise giderken, haberlesirken, i§ yerinde ve tatilde her an teknolojiyle i9
icedir. El becerisine dayall isin mahiyeti deqisrnistir. Gunurnuzde yapilan isler
eknoloji temelli hale qelrnistir. Teknolojinin yayrtrnasi ve butun insanlan ve
yasarnlan etkilemesi teknolojinin ogretilmesine temel olrnustur.
Banda endUstriyel sanatlar olarak adlandmlan ve pratik becerileri daha 90k
one cikaran yaklasrrn giderek teknolojik surec ve islernleri butunsel bir yap, icinde
apsayacak

bicirnde

qenisleyerek

teknoloji

egitimi

adrru

alan

bir

donusurne

ugram1§tir (Ulug, 2003: 5).
Pratik becerileri one cikaran i§ eqitirn: derslerinden teknolojik surecleri,
urunleri, kavramlan ve bilimsel dusunrne surecini one crkaran teknoloji egitimi
derslerine qecilrnistir. Teknoloji egitimi ile bilimsel ve teknolojik ilkelerin
alqrlanrnasr, kisilere mal edilmesi ve uygulanmas, kastedilmektedir.
Teknoloji Egitimi teknolojide meydana gelen deqisrnelere bagl1 olarak
dinamik bir surectir. Teknolojinin arnac ve rnuhtevasrnda surekli bir qelisme
saqlanrnahdrr. Bu qelisrnenin saqlanrnasmda, diger Ulkelerde teknoloji egitiminin
nasrl anla§1ld191 ve uyqulandrqrrun bilinmesi Ulkemizdeki uygulamalar icin onernli
atkilar saqlayacaktrr,

Ozellikle teknoloji egitiminin arnaclanrun bilinmesi bu dersin

proqrarrurun geli§tirilmesi icin onernlidir.
Orneqin: ABD'de okullan ve tum Arnerikahlan kapsayacak sekilde teknoloji
kampanyasi baslatrlrmstrr. Teknolojik literaturu iceren yirmi ayn standart
qelistirilmistir.
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.Teknolojik urunlerin ozellikleri
.Teknolojinin cekirdek kavramlan
.Teknolojinin diger alanlardaki cahsrnalarla ili§kisi
.Teknolojinin sosyal, kulturel, ekonomik ve siyasi etkileri
.Teknolojinin cevreye etkisi
.Teknolojinin toplumsal cevrede rolu
.Tarihte teknolojinin etkisi
.Teknolojinin tasanm ve cozurn Oretmede rolu
Arastrrrna, qelistirrne, yenilik ve buluslar
O.Problem cozrne deneyimi
1.Tasan sOrecini uygulama kabiliyeti
2.Temel teknolojik urun ve sistemleri kullanma
3.Teknolojinin sistem ve urunler Ozerine etkisini deqerlendirme
4.ila9 teknolojileri
5.Biyoteknolojiler
6.Enerji ve G09
7.Bilgi ve lletisirn

konu basliklanru, teknolojinin doqasi, teknoloji ve toplum, tasan,
nolojik dOnya ve yetenekler, teknolojik qelisrneyi qosterecek rehber alanlar olarak
§ bashk altmda toplamak rnurnkundur. Teknolojinin doqasi ve teknolojinin topluma

isi Ozerinde daha 90k durulduqu qorulmektedir ( Akba§,2003).
eknolojik bilginin yerlesrnesi icin teknolojik kavramlann program icerisinde
andmlmasi gerekmektedir. Hazirlanan yeni programda teknolojik qelisrneyle
kullarulmaya baslanrrus kavramlarm ogrencilere kazandmlrnasi hedeflenmistir. Bu
vramtar, estetik, etkililik, ergonomi, geri besleme, gOvenirlik, optimum vb.
ek alman Olkelerde teknoloji egitiminin yeniden ele almd191 geli§melere
~re yeniden arnac ve icerik belirlendiqi qorulmektedir. Teknoloji egitiminin
inci yOzy1I basmdaki i§ egitimi dersleri gibi islenemeyeceqi acrktrr. Teknolojik
nreclere, teknolojik kavramlara, yeni bilgi teknolojilerine, bilim ve teknolojinin
nel yapisma uygun, tasarlama, uygulama ve problem cozrneye oncelik verilmesi

-nomoz insanmdan beklenen ozellikler buyuk oranda degi§mi§tir. TOrkiye
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Bilisirn Vakf bilisirn caqmda (Ti..irkiye Bilisirn Vakf Cahsma Raporu) "Dusunme,
alqrlarna, karar verme ve problem cozrne yetenekleri qelisrnis, c;evreye ve deqisen
kosullara uyum qosterebilen: sanata, arastrrrna ve qelistirmeye, bilim ve teknoloji
Oretimineyatkm ve beceri di..izeyi yi..iksek" insanlara ihtiyac olduqunu belirtrnistir.
Teknoloji egitiminde yeni arnaclar hazrrlarnrken bilisirn c;ag1rnn insarunda bulunrnasi
gereken ozelliklerde dikkate almmalrdrr (Akbas, 2003).
Gelismenin surmesi icin, kisisel teknik bilgisini artrrabilecek her turlu araci
verimli bir bicimde kullanrnah ve bu bilgiyi baskalanyla paylasmahdrr. Dlinya
nOfusundakiartrs, doqal kaynaklardaki azalma ve kirlilik, karstlastrqrrruztipik
sorunlardrr: bunlara ve gi..inli..ik yasantrrmzi etkileyen pek eek soruna cozurn
bulrnarruzgerekir.( Shesinger, 2006:5)
Olkemizde teknoloji egitiminin ve niteliqinin tam anlasrldrq: soylenernez. Bu
egitime gOnOmi..izde de c;ogu durumda teknoloji kavrammdan uzakta, geleneksel bir
anlayrsla ve qecrniste uygulanan el isi ve ev i§i gibi basit becerileri one cikaran
program mantrq: icinde bakilmakta, teknoloji caqrnda teknoloji ki..ilti..iri..inden yoksun bir
~leyi§ si..irmektedir(Ulug,a.g.e,8).
Gunurnuzde i§ egitimi dersleri el becerilerinin temel almd1g1 yaklasrrnda
geleneksel derslerin yanmda ve onlarla iliski kurmadan uygulamadan orneklerle
bireye basit becerilerin ogretimi one crkanlrrustrr. Burada kazandmlrnak istenen el
becerileri ile teknolojik ilkeler arasinda iliski c;ogu durumda goz ardi ediimis,
onunun bilimsel boyutlan onemsenrnernistir.

1970'1erdensonra bircok i..ilkede i§ egitimi kavrarrurunteknoloji ve sistem
:emeline dayall olarak qelistirrneye baslandrq: qozlenmektedir. Ancak i..ilkemizdebu
gec;i§ saqlanarnarms bu derslerde bazen tasanrn bazen de el sanatlan ve el becerisi
:ek basma sistem butunluqu olrnaksrzm etkinliklerin esasrrn olusturrnaktadir
Doqanve Fer:1998: 262).
lkogretim si..irecindeuygulanan i§ eqitirni dersi baqlarrunda Teknoloji
egitimine iliskin sorunlar anlayis, program ve ortama iliskin olarak srruflandmlabilir.
Teknoloji egitiminde anlayrsa iliskin sorunlar, kavram di..izeyindenbaslayarak eqitirn
ve basil! kaynak yetersizliqine iliskin bir qorunurn sergilemektedir. Bunlar icinde temel
sorun daha baslanqicta adryla kendisini qostermektedir. Sonucta, c;ogu durumlarda
ad ile icerik iliskisinin kurulrnas: gi..ic;le§irken i§ Egitiminde teknolojik yaklasrrn ilkeleri
geri plana itilmektedir. Bu geriye itiliste, elbette ders adt tek neden deqildir.
Sorunun kokunde, arulan derse qecrniste yi..iklenmeyecalrsilan geleneksel
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misyondan kaynaklanan alqilamalann da etkisi vardrr. Olkemizde Teknoloji
egitiminin el becerisini temel alan bir gelenek uzerine oturtulmaya cahsilrnasi, bu
egitimin iceriqinin basit ev ve el isleriyle iliskilendirilerek deqerlendirilmesi
yarulqrsrm ortaya koyrnaktadrr. Bunda hie; kuskusuz, alarnnda cahsan bgretmenlerin
hizmet bncesi ve hizmet ic;i egitim yetersizliklerinin

da pay, buyuktur.

Program

uyqulayrcrsi olarak ogretmen, bgretim niteligi Ozerinde doqrudan etkilidir.
Teknoloji egitiminde program boyutuna toplanan sorunlar; program model ve
yaprsma iliskin konulan kapsarnaktadrr. i§ egitiminde onqorulen arnaclann Teknoloji
egitimi

kavrarruyla

ortusecek

bir qenislikte

olrnasma

karsm,

icerikte

genel

bir

daqrrukhk, kopukluk gaze carpmaktadrr. Bu anlamda unite ile konular arasmda, islern
surecine iliskin gereksiz yineleme ve konular ile ilgili yetersizlik ve quncellik sorunlan
ardir. Ayru baqlarnda program in qelistirilrnesi ve uygulanmasmda gerekli butunluqun
de saqlanarnadrqt

anlasrlrnaktadrr.

i§ eqitirni

proqrarrurun:

i§ ve Teknik,

Ev

Ekonomisi, Ticaret ve Tarim olmak uzere dort ayakh bir model uzerine oturtularak her
ir alarun birbirinden hemen hemen birbirinden turnuyle soyutlanrrus olrnasr, arnac ve
ygulama bakrrnmdan teknolojik surecin kosulrnasma surec butunluqunu bozmakta,
unitelerin cok boyutlu bir yaklasrmla ele almmasrm quclestirmektedir.

te yandan model isleyisinde bgrenci qruplanrun alt alanlar arasmdaki
ecisini saqlarnak uzere dusunulrnus olan "grup rotasyonu" uyqulamasi ile simf
isteminin qetirdiqi kendine ozqu grup dinamizmi ve ogrenme sureci ilkeleriyle
gda§mamaktad1r. Mekanik bir anlayism Orono olan bu yaklasrrn bgretmen- bgrenci
etkilesirnde

yabancrlasrna

sorunlanna

yol acarken;

unite duzeyindeki

program

r;eriginin onqorulen arnaclar doqrultusunda egitim yansrrnalarina donusturulrnesi da
gu kez sekteye ugrat1lmaktad1r.( Ulug,2003)

.2. Toplumda Teknoloji Tasanrn I Frank Banks
eknoloji Tasanm eqitirni, okulun drsmdaki dunyadan kopartrlarnaz, cunku Teknoloji
asanm hep Donya hakkrndadrr.
eknoloji Tasanrn,

okulda bir konu olduqu gibi srkhkla ogrencilerin

grudan ili§kili bashklarla deqerlendirilir.
bashk altmda incelenebilir:
1) Yoresel cevreyi kullanmak

yasarnlanyla
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2) Organizasyonlarla

geziler duzenlernek

3) Disandan insanlarla okuldaki cahsrnalarm drsandaki hayatla orneklendirilrnesi
gretmenin Destek Rolu
1) Uygun ogretim stratejilerinde onerrnek ve ilgili olmak
2) Ogrencilere bireysel calrsrnalarmda yardrrnci olmak
3) Bir baska Teknoloji

Tasanm

ogretmeni

ile beraber

calisarak

ogrencinin

egitimsel ve bireysel gereksinimlerini saptamak.
4) Cesitliliqin ve anlamlann ozel durum olduqunun farkmda olmak.
5) Egitim materyal ve kaynaklanrn uyarlamak.
6) Oqrencinin performansim

artrrrnasrnda yardim etmek icin oneride bulunmak

ve desteklemek.(Sayers,Morley,Barnes,2002,256)

c;Ev'RESEL SOSYAL VE KTJLTORELBAGLAMDA

TASARLVI

BlLGl VE

BECER1St

ANLAMA

EL BECERiS1

$ekil 1.

S1YAB BOLGE 0CJRENC1LERiN

TEKNOLOJl

TASARllVl KAPAS1TES1Ni G<)STERIR
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-er sekildeki siyah beige ogrencinin Teknoloji Tasanrn kapasitesini qosteriyorsa,
reken yetenek uygun baqlarnda yeterli egzersizler sonucu elde edilir.
pasite edinme sureci birkac basit adrmla tarnmlanamaz.

Sanki bisiklet surerrnis

i, farkh seylere konsantre olarak, bu surec tarnarnlarur ve aniden manasi anlasihr.
rkh donqulerde farkh ekipmanlarla 9al1§1ld1gmda surec daha kapasiteli bir hal ahr.
arrell and Patterson 1993 akt: JACKSON, 2002, 154)
.3. 2006 Teknoloji Ve Tasanm Ogretim Program,
.4. Nicin Teknoloji ve Tasanrn Proqrarnr?
unurnuzde kabul edilen kacrrulrnaz bir qercek vardrr. 0 da
uklanrruzrn yasayacaqi zarnarun bizim yasadiqrrruz zamandan 90k farkh
caqrdrr. Bu noktadan hareket ettiqimizde cocuklanrruzm kazanmasi gereken bilgi,
eri ve tutumlar da mutlaka farkh olacaktrr. Arastrrrnalar, cocuklanrruzrn
ayacaq: zarnarun en belirgin ozelliqinin baskalanrun urettiklerini kopyalamak
ad1g1 qerceqini ortaya koyrnaktadrr. Gozlern, sorgulama, arastrrrna,
- erlendirme ve yaratrcrhk gibi tasanm ve teknoloji icin gereken zihinsel surecleri
erince aktif hale getirmeyen, tek duze cahsrnalarla, sadece el becerisini geli§tiren
klasrrnlarla

yanrun

dOnyasmda

yasayacak

insanlann

beklentilerini

karsilarnak

urnkun deqildir. Bu arnacla cocuklar, ihtiyaclar ortaya crkrnadan tahmin etme ve
II sorunlan
rnalanru

yakalama,

belirleme

bunlara

ve uretrne

yaratrci
becerisi

cozurnler

getirme,

kazanrnahdrr.

Tom

tasanrrun
bunlann

uretirn
1§1gmda

eknoloji ve Tasanm Ogretim Proqrarru'run gelecek nesillerin yasayacaklan
· aclarma cevap vermesi arnaclanrmstrr. (MEB;TIOP,2006)

.Teknoloji ve Tasanm Nedir?
unurnuzde teknoloji, temel ve uygulamall bilimlerin verilerinin
ratrci surecler icerisinde uretirne donusturulrnesini, kullarumrru ve toplumsal
ilerinin ozumlenrnesini kapsayan bir surec olarak tarurnlanrnaktadrr. Bu
lasrrn, teknolojinin toplumsal her turlu etkinliqin icinde bir surec olarak yer
191 ger9egini vurgular. Teknoloji, insan hayatrrun kalitesini artrrmak arnacryla
raticrhk ve zekarun: bilim, sanat, rnuhendislik, ekonomi ve sosyal cahsrnayla
sturulan bir butundur. Her hangi bir seyi daha iyi, daha hrzh, daha kolay,
ha ekonomik ve daha verimli yapma qirisirnidir.
asanrn, zihinde canlandmlan bicirndir. Bu tarnmlamada zihinsel
-reglerin kullarurm on plana crkrnaktadir. Farklihklan bulma, hayal kurma,

9agm
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ulama, yaratrci dusunrne, elestirrne, akrl yurutrne gibi Ost dOzey zihinsel
clerin tasanm yapmada onemli bir yeri vardir.

oloji ve tasarrm urun qelistirrne sOrecine yonelik olduqundan
insan hayatrm doqrudan etkilediqinden birlikte ele almrnahdrr. Teknoloji ve
nm birbirini doqrudan etkileyen kavramlardrr. lkisi arasmdaki iliski ozne ile
e arasindaki iliski gibidir. Bu iliskide oncelikli zihinsel surec olarak
trcrhk karsrrruza crkrnaktadrr (MEB, TIOP, 2006).
oloji ve tasanm iliskisinin qelistirilmesi bireyin yaratrcrlrk
eyinin qelistirilmesi ile rnurnkun olabilir. Yaratrcihqm qelistirilebilrnesi dis
nlara acrk ve ahci olmakla birlikte duygu, istek, hayal gOcO ve ic; tepkilerinin
bilincinde olmasrru gerektirmektedir.
noloji ve tasanm proqrarrunm uyqulandrqt yas grubunun en
mli ozelliqi, gruba ait olma ve grup Oyeleri icinde etkili olma isteqidir. Bu durum
· el yaraticihq: engelleyen bir etken olarak karsrrruza crkrnaktadir. Ancak uygun
ilde motivasyonun

saqlanrnasr, grup dinarniqinin,

hayal gOcOnOn ve i§ birliqinin

istirilmesi ve bunu saqlayacak ogretim sureclerinin kullarulmasi bu durumu olumlu
donusturur (MEB, TIOP,2006) .

. Programm Genel Amaclan
noloji ve Tasanm Dersi Ogretim Proqrarru'ru tamamlayan ogrencilerin;
Merak eden, soru sormaktan cekinrneyen, qozlern ve arastirma yapmaya
vesli bir ki§ilige sahip olrnalan,
Cevresindeki olay ve rnekanlar arasmdaki ili§kiyi kendine has bir bakrs acisryla
.,. erlendirmeleri,
Karsilastrklan quclukleri yenmek icin ozqun cozurnler Oretmeleri,
. Oz gOvenini, hayal qucunu ve estetik duyqulanru qelistirrneleri,
. Kendisi ve cevresi ile bansrk, rekabete ve yeni yasantilar edinmeye acik olmalan,
. Bag1ms1z olarak dusunebilrne al1§kanl1g1 edinmeleri,
. OzgOn tasanmlar ortaya cikarrnalan,
_ Ald1g1 kararlan deqerlendlrrneleri

ve sorurnluluklanru tasrrnalan 9. Gelecek ile ilgili

0. Teknolojik qelisrneler karsismda kendilerini yenilemeleri

1. Duygu ve dusuncelerini farkh yollarla ifade etmeleri arnaclanmaktadrr.
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.7. Programm Vizyonu
eknoloji ve Tasanm Dersi Ogretim Proqrarru'run vizyonu, kendisinin ve
lumun yanmru daha yasanabilir hale getirmek icin sorunlarm farkma varan,
- urnler ureten, varatrci ve hayal gOcO qelisrnis, dusuncelerini kurgulayan ve ifade
en, ogrenmeyi bgrenen, sorgulayan, qirisirnci, deqisirn ve qelisirne acrk
rumluluk bilinci qelisrnis bireyler yetistirmektir .

. Programm Yaprsi
oqrarn, her biri 6, 7 ve 8. sirufta devam eden 09 kusaktan olusrnaktadrr.
nlar; "Dozen", "Kurgu" ve "Yaprm" drr. Kusaklara ozgO her y1I icin ayn ayn odak
ktalan

\

tespit

edilrnistir

(MEB,

TTOP,2006)

\

kil2: Programda Yer Alan Kusaklar

u kusaklann bzelliklerini asaqrdaki gibi bzetlemek rnurnkundur:
uzen" kusaqrnda bgrenciler;
usunrneyi bgrenme ve yasarnlanndaki olaylara farkll acrlardan bakarak
~ erlendirme anlayrs: qelistirirler,
gadan, yasarndan ve kendinden yola cikarak rnekan, yuzey, birim, tekrar,
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, dozen, uyum, bOtonlOk, topluluk vb. kavramlan yaprlandrnrlar.
'"i§kenligi olmayan bicimleri (kare, yuvarlak, 9izgi) kullanarak ozqun
enler (tasanrn) olustururlar.
wi§kenligi olmayan bicirnlerle olusturduqu dOzende renk, yon ve oran
rarnlanru ifade ederler.
aratrcihklanm; qozlem, arama, sorgulama ve denemelerle ogrenme
·ecinde qelistirirler.
eknoloji ve tasanrn kOltOrOnOn olusrnasi icin gerekli zihinsel alt yapiyt

iizen" ku~ag1 odak noktalarmm srmftara gore daqrhrm

NIFLAR ODAK NOKTALARI

. SINIF "Birimden Butune"
SINIF "BOtOnde Farkhhk Olusturalrm"
urgu" kusaqrnda ogrenciler;
aratrci dusuncelerini yaratrci dusunrnenin ilk basarnaqi olan dusunrneyi
renme yonunde adirnlar atrlan "dozen" kusaqindaki temel Ozerine
ilandmrlar.
rak ve hayal ettikleri ile degi§tirmeyi, qelistirrneyi ve kolaylastrrmayi
sunduklerinden cozurne yonelik fikir ve hayal quclerini yazarak, cizerek
utlastrnrlar.
ozurne yonelik dusuncelerini baskalan tarafmdan doqru anlasrlmasrru
'"layacak nitelikte cizer ve cevresiyle paylasirlar.

usuncelerini yasal koruma altma alma sureclerini fark ederler.

63
urgu" ku~ag1 odak noktalarmm srmflara gore daqrhrm

AK NOKTALARI
SINIF "Dusunelirn Cozelirn"
.SINIF "Dusuncelerirnizdeki

Degi§im ve Gelisirn"

SINIF "Dusuncelerirnizi Koruyahrn"
apirn" kusaqrnda 6grenciler;
Diger kusaklarda qelistirdikleri becerilerini somut bir urunle ortaya
armada kullarnrlar.
<;evrelerindeki olusurnlan qozlernleyerek olanlar ile olrnasi gerekenleri fark

Tasanm surecini, sorunlann cozurnu icin uygulayarak somut tasanmlar

Tasanmlanru tarntmaya yonelik etkinlikler planlayarak qerceklesfirirler.
Urunlerinde gerekli go "
arutahrnrdukleri inovasyonu yaparlar (MEB,TIOP,2006)

aprrn" ku~ag1 odak noktalarmm srrnflara gore dag1hm1
NIFLAR ODAK NOKTALARI
SINIF "Nas1I Oretelim"
.SINIF "Uretiyoruz"
.SINIF "Oretelim
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1. KU$AK

DOZEN

kil 3: Programm Gene! Yaprsi

. Programm Ozellikleri

Ogrencilerin qelisirn dOzeyi, ilgi, yetenek, ihtiyac ve beklentilerine

uygun olarak

rrlanrmstrr.
Sarmal program anlayrsma uygundur.
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhqt tarafmdan kabul edilerek yayrrnlanrrus
ogretim 1-8 Turkce, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji)
ler icin kabul edilen ortak becerileri icermektedir.
Uygulamada, ogrenciyi aktif bir katrhmct ve sorunlan arastmci birey haline
iren, ogrenci merkezli yaklasuru esas alrrustrr.
Kusaklarin odak noktalanna yonelik srruf, grup ve bireysel etkinlikleri
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ektedir.
Ogrencilerin kendilerine olan oz quvenlerini qelistirebilmeleri, durumlara farkh
lardan bakmalan ve farkll cozurnler onerebilmeleri arnaciyla bilim adamlan ve
citlerin biyografilerine, inovasyon ve bulus hikayelerine yer vermektedir.
Sirufta yapilacak etkinliklerin cncesinde. ogrencilerin yaratrcihklanru harekete
irmek arnaciyla uyanci yontemlere yer veren etkinlikleri kapsamaktadir.
Ogrencilerin bireysel beklenti, ihtiyac ve ilgilerine gore sekilleneceqi icin esnek
yaptya sahiptir.
Sonuc deqerlendirmeyle

birlikte surec deqerlendirrneyi de ongormektedir.(MEB,

10. Ogretmene Oneriler
eknoloji ve Tasanm

Dersi Ogretim Proqrarnr'run basanyla

anlayrslann,
tarafmdan

onqorulen
anlastlrnasi

kazarurnlann
ve

srruf

ve

uygulanabilmesi

etkinliklerin,

ortammda

icin

uyqulayrci

qerceklestirilmesi

arnacla ogretmen;
Ogrencilerin yaraticr, biricik, hayal kuran, estetik duyarhliqa sahip bireyler olduqu
ulunden yola cikarak onlan qelistirrneyi arnaclar ve her ogrencinin yapt1g1 ise

Ogrenme ortarrurn yaratrci dusunceye tesvik edici, uyanci ve yeni fikirler
sturrnaya yoneltecek ozellikte duzenler.
Ogrencilerle olan iletisirninde olumlu ifadeler kullarnr.
Ogrencilerin etkinlik surecinde ortaya crkardrklan urunleri birbirleriyle kryaslarnaz
her cahsmayi kendi sartlan icinde kabul eder.
Ogrencilere soru sorma ftrsati verir ve onlarm sorulara eek yonlu cevaplar
malanrn saqlar.
Yeni ve orijinal cozurnleri olumlu karsilar. Ogrencileri tek tip cozurn uretrnek
ine daima alternatif cozurnler bulabilmeleri icin destekler.
Yaratrcihk ve karar verme becerisinin qelistirilmesi

acrsmdan qerceklestirilecek

inliklerin ogrenciler tarafmdan baslatrlmasrru saqlar.
Ogrencileri

tasanrnlanru

qerceklestirmeye yonelik ihtiyac duyacaklan

teryallere yonlendirir. Ogrencilere yeni rnekan ve materyalin ozelliklerini,
laruhs sekillerini ve quvenlik kurallanru anlatrr.

deqisik
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Odak noktalannda qerceklestirilecek
"'retmenleriyle

birlikte

yapar.

Bu

etkinliklerin gene! sure planlamasrru zurnre
planlamada

etkinliqin

nitelikleri,

ogrenciler

smdaki bireysel farkhhklan ve srmfm gene! duzeyini dikkate ahr. Etkinliklerin
'gun hrzla ilerlemesini saqlar. Causrnasrru arkadaslarmdan

once bitiren ogrencileri

rkh calismalara yonlendirir .
. iyi bir qozlemcidir. Derse ogrenci katrhrmru saqlarnak icin sorular sorar.
erlemeyi vurgulamak yerine ogrencinin qozlern yapmasma, sorunlan
lemesine, arastrrrnaya yonelrnesine, dusunrnesine, elestirrnesine, kararlar
rmesine ve yaratrci cozurnler uretrnesine yardrrnci olacak torde sorular kullarur .
. Ders icin etkinlik oncesi onerilen kaynaklardan, uygun ogretim arac ve
reclerinden (gorse! isitsel araclar, ornekler, modeller, filmler, referans kitaplar,
surler, tebesir tahtasi, tepeqoz saydamlan,

uygun ders yazilrmlan, bilgi ve islern

praklan vb.) yararlarnr .
. Ogrencilerin yorum ve sorulanna onern verir. Ogrenci cevaplanru olumlu bir
rrla karsilar ve onlan dikkatli bicirnde dinler. Oqrencilerin ortaya koyduqu oneri ve
imler hakkmda olumsuz elestiride bulunmaz, bu tor elestirilerin yaprlrnasma firsat
rmez. Gerektiqinde ogrencilere donutler saqlar. Onlan yonlendirici, onaylayrci ve
ilendirici donutler verir.
3. Ogrenciler

beklenen

davraruslan

qosterdiqinde

sozlu

ve sozsuz

ifadelerle

kistirir. Uygun olmayan tutumlar qosterdiqinde yalruzca o tutumla ilqilenir.oqrenciyi
rqrlamaktan kacrrnr. Sabir ve anlayis qosterir .
. Ogrencilere ogrendiklerini uygulama ftrsati tarur. Ogrencilerin diqer derslerde
.•. rendikleriyle baqlant: kurmalanna yardimci olur. Her ogrencinin ayn bir birey
ugu qerceqinden hareket eder. Ogrencilerin her etkinlikte ayru basanyi
.•. sterrnesini beklemez. ilgi duyduklan ya da yatkm olduklan alanlarda cahsrnalanru

. Ogrencilere tasanm etkinliklerinde destek olur, cesaret verir. Basanlanrun
rak devam etmesini saqlar .
. Ders etkinliklerini islikle smrrlandrrmaz. Programda yer alan etkinliklerin cevreye
hm qostermesine dikkat eder .
. Ogrencilerin cahsmalanru, yazacaklan qunlukle haftalik olarak takip eder.
"'rencileri sonuca ulasrnada yonlendirir .
. Orone yonelik tasanm etkinliqinde ogrencileri, olasi kaynaklan
-erlendirebilme aliskanhq: kazanabilmeleri icin artrk malzemeler kullanmaya
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9. Ogrencilerin cahsrnalanru deqerlendirirken tek bir yonterne ya da araca baqh
lmaz. Proqrarmn deqerlendirme bolurnunde verilen sonuca ve surece dayall
gerlendirme formlanndan etkin sekilde yararlarur. Ogrencilerin kendi kendilerini
gerlendirmelerine frrsat verir. Ogrencinin dersteki cahsrnalanrun turnunu dikkate
larak qelisimlerini ve pertorrnanslanru butuncul §ekilde deqerlendirir ve geri
sleme yapar.
0. Ogrencilerin etkinliklerini sergilemeleri icin uygun ortam saqlar.

1. Her ogretim yrh sonunda Teknoloji ve Tasanm dersinde yapilan uygulamalan
rntmak ve ogrencilerin basansrrn velilerle paylasrnak icin duzenlenecek ''Teknoloji
nligi"ne tum ogrencilerin katrhrmru saqlar (MEB, TIOP,2006) .

. 11. Velilerden Beklentiler
eknoloji ve Tasanm Dersi Ogretim Proqrarru'run temel beklentisi,
ndisinin ve toplumun yanrum daha yasanabilir krlrnak icin goru§ ve anlayrs
listirrnis bireyler yetistirrnektir. Bu anlamda ogrenci velilerinden Teknoloji ve
asanm dersine karsi olumlu tavrr qostermeleri beklenmektedir. Bunun, ogrencilerin
sansina ve bireysel qelisirnine onernli bir katki saqlayacaq: unutulmarnahdrr.
eliler ogretmenden gelen bilgilendirme doqrultusunda hareket etmelidirler.
arnacla veliler;
. Programdaki etkinliklerin ogrencilerin bireysel yaraticrhqrrn qelistirrneyi
acladiqmm farkrnda olmahdrr.
Ogrencilerin tasanm cahsmalan sirasmda ortaya koyduqu dusunceterini olumlu
bnde desteklemeli

ve

onlann

dusuncelerini

krsrtlayan

tutum

ve

ifadelerden

. Ogrencilerin tasanm etkinliklerine yonelik yaptrklan qozlern, inceleme, arastrrrna
qorusrnelerinin qerceklestirilrnesine

yardrrnci olmalidrr .

. Ogretim y1II sonunda duzenlenecek teknoloji senliqinin organizasyonuna yardtrnci
mall ve ogrencilerin basanlanru paylasrnahdrr.

12.0l~me ve Degerlendirme
lcrne ve deqerlendirrne, ogrenme-ogretme

surecinde ogrencilerin

sarilanru saptamak, eksikliklerini belirlemek, ogrencinin surec icerisindeki
lisimine iliskin geri bildirim saqlarnak arnacryla yapihr. Bu programda
gerlendirme, ogrenme surecine onern verir ve ogrencinin qelisirnini izlemeyi
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arnaclar. Deqerlendirme yapihrken ogrencilerin;
Problem cozrne yeteneklerinin ne kadar geli§tigi,
Ost duzey dusunme becerilerinin ne kadar geli§tigi,
Oretim surecinde ne kadar oz quvene sahip olduqu,
Estetik qoruslerinin ne kadar geli§tigi,
Sosyal becerilerinin ne kadar geli§tigi qoz onunde bulundurulur .

. 13.ProgramdaKullamlacak Olcme ve Degerlendirme Arac ve
orii~me (Miilakat}: Teknoloji ve Tasanm dersinde ogretmen ogrencilerin anlama
uzeylerini deqerlendirmek
orusme yapar.

ve cahsrnalarma

Ogrencilerle

yapilan

farkh acrrumlar saqlarnak

qorusrnede

asaqrda

ornek

arnaciyla

olarak

verilen

rulardan yararlarnr.
Bir olayi (konuyu, yonterni, fikri) degi§ik yolla aciklayabilir misin?
Bu etkinliqi tekrar yapsaydrn ayru sonuclari bulur muydun?
Bu etkinligi daha kolay yapmanm baska bir yolu var rm?
Bu konuyla ilgili "qercek yasarrundan" bir ornek verebilir misin?
bzlern: Teknoloji ve Tasanm dersinde ogretmen ogrencilerin;
Soru ve onerilere verdikleri cevaplan,
Grup cahsrnalanna ve tartrsrnalanna katrhrnlanru,
,gretim surecinde yaprlan qorevlere qosterdikleri tepkiyi qozlernler.
'"retmenler qozlern yaptiklannda:
lcutleri koyarken butun ogrenciler icin ayrn standartlan kullarnr.
er ogrenciyi birkac kez qozlemler.
er ogrenciyi deqisik durumlarda ve farkh qunlerde qozlernler.
er ogrenciyi deqisik ozellikler, beceriler ve davraruslara gore deqerlendirir.
aprlan qozlern icin yapt191 deqerlendirmeleri,

murnkun olduqu kadar qozlern

mda kaydeder.
ozlemler, serbest bicirnde yapilabileceqi gibi qozlenecek olcutlerin belirlendiqi
prlandrnlmrs qozlem formlanyla da yaprlabilir. Gozlern formlan ile qozlem
pmak, ogretmenin ogrencilerin serqilediqi davraruslari qozden kacrrmasrru,
utrnasrru engellemek

bakrrrundan qozlemin qecerliliqine

ve quvenirliliqine

olar. Etkinlikler icin yaprlandrnlrrus qozlern formlan program kilavuzunda
rilrnistir (MEB, TIOP,2006).

-zlii Sunum: Teknoloji ve Tasanm dersinde ogrencilerin yapacaklan sozlu

katki
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numlann deqerlendinlmesinde

dereceli puanlama anahtarlan ve oz deqerlendirme

ekleri kullaruhr.

rformans Degerlendirme: Ogrencilerin bireysel farkhhklanrn dikkate alarak
larm bilgi ve becerilerini eyleme donusturrnelerini,
glayacak

durum

ve

odevler

aracihqryla

qercek yasarna aktarrnalanru

deqerlendirme

yapmak

bicirninde

rnmlanabilir. Performans deqerlendirme qozlenebilen bir performans veya somut bir
unle sonuclanrnaktadrr.
"retmenler performans deqerlendirrneyi, kompleks bilissel ogrenmeyi
ozlemlemek icin kullanabileceqi gibi akademik alanlardaki (fen bilimleri,
atematik, sosyal bilimler gibi) tutumlan ve sosyal becerileri qozlemlemek

icin de

llanabilirler. Ogretmenler performans deqerlendirmede olusturacaklan
rumlar/verecekleri qorevler ile ogrencilerin yaptrklan analizleri, problem
bzmelerini, verdikleri kararlan, arkadaslari
ve bir urunu olusturrnalanru

ile i~ birligi icinde cahsrnalanm,
doqrudan

qozlemleyebilir

sozel

ve onlara not

eknoloji ve Tasanm dersi kapsammda ogrenci perforrnansmm
"erlendirilmesi ogrenci urun dosyasi kullarnlarak yaprlacaktrr.

-renci Ori.in Dosyasi (Portfolio): Ogrenci urun dosyasi, kusak suresince
"rencilerin cahsmalanru, harcadrq: cabayi, urunun tom qelisirn asarnalanru
mtlanyla qosteren bir dosyadrr.

arencinin kusak ici etkinlikler sirasmda yapt191 cahsmalanndan beqendiq: ve
rforrnansrru yansittrqma inandrklanrn secrnesi sonucunda olusan ogrenci urun
ayrn zamanda

hem ogretmen

hem de ogrenci

icin bir deqerlendirme

- renci urun dosyasmm amaci nedir?

·· n dosyalan bircok arnac icin kullarnlabilir. Bunlar;
Ogrencilerin tipik performanslanrnn

kaydedilmesi ile gelecek yillarda

"retmenlere veri saqlarnak
Ogrencinin qelisimini karntlarla ve daha saqhkh izlemek
ilelere ogrencinin perforrnansrm qostermek icin ornekler saqlarnak ve
yi ogrencinin egitimine katmak
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Ogrencinin oz disiplin ve sorumluluk bilincini qelistirmek ve kendi kendini
gerlendirme becerisi kazandirmak

Bir konu alarnnda iyi bir performans olustuqunda, ogrencileri bu performans
kkmdaki dusuncelerle tesvik etmek, gOdOlemek
Ogretim programmda qelismeye ihtiyac olan alanlan belirlemek
Ogrencileri deqerlendirmek

.14.
2

1

Oz

Degerlendirme:

Belli bir konuda bireyin kendi kendisini deqerlendirmesidir.

deqerlendirme ogrencilerin kendilerini kesfetmelerine, quclu ve zayif yonlerini

rumalanna yardrrnci olur. Ornur boyu kendi performans ve qelisirnlerini baqrrnsrz
arak ve qercekci sekilde deqerlendirmeye yonlendirir.
wrencilerin bir sonraki adrrru tarnmlayabilmelerine,

kendilerine olan

uvenlerini artrrrnalanna, ogrenme ve deqerlendirrne surecine aktif olarak
trlmalarina olanak saqlar.
"retmen deqerlendirme surecinde ogrencileri durust ve acrk olarak
ndilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Ogrencilere bu
gerlendirmenin, kendi qelisirnlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek arnacryla
p1ld191 aciklarur.
Bu tor deqerlendirmenin

olumsuz yonleri de vardir. Genellikle kendi

rformanslanrn deqertendirirken yanhhqm varllg1 qoz ardi edilmemelidir.
slanqrcta kendini deqerlendirme,

ogrencilerin deneyimsizliqi

nedeniyle yarulqtlara

en olabilir. Yine de ogrenciler daha fazla deneyim kazandikca aldrklan kararlar
ha doqru olacaktrr.

Olcutleri belirlenmis, yapilandmlrrus oz deqerlendirme formlan ile oz
w erlendirmeler yapilabileceqi

gibi Teknoloji ve Tasanm dersinde proje qelistirme

arecinde tutulacak "qunlukler" yardirm ile de oz deqerlendirrne
prlandrnlrrus formlar yardrrm ile deqerlendirme
kullaruslrdrr.

Etkinlikler

icin kullarnlacak

yapilabilir, Ancak

yapmak her zaman icin ekonomik

oz deqerlendirrne

formlan

program

lavuzunda verilrnistir.

3.15. Dereceli Puanlama Anahtan (Rubric): Ogrencinin qerceklestirdiqi

bir

perforrnansrru, belirlenen olcutler bakrrrundan yetersizden yetkine
wru belirleyen puanlama anahtandrr.

Herhangi bir cahsmarun puanlanmasi

listirilrnis olcutleri iceren bir aractrr (MEB; TIOP,2006)

icin
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3.16. Arnaclarma

Gore Dereceli Puanlama Anahtan

ereceli puanlama anahtan "Butuncul" ve "Analitik" olarak iki grupta incelenebilir.
Genel olarak belli bir yetenek, oqelerine aynlmadan bir butun olarak puanlarnyorsa
u holistik (butuncul)

puanlama

olrnaktadrr

(Haladyna,

1997). Butuncul dereceli

uanlama anahtan, urundeki veya cahsrnadaki nitelikler hakkrnda qenisce hukumlere

alitik puanlama anahtan, belli bir yeteneqi oqelere ayrrrp her oqe icin ayn bir
qelistirrnekle

olusturulmaktadrr.

Analitik

anahtann

ogrencilerin

siklerini tarurnalart ve duzeltrneleri acismdan faydalan coktur. Analitik puanlama
nahtarlan iyi tarurnlanrrus ve detayll anahtarlardrr
tkinlikler

icin kullarnlacak

dereceli

puanlama

anahtarlan

program

kilavuzunda

rilrnistir.

gerlendirme Formlarmm Kullarurru
'"retmen, Teknoloji ve Tasanm

dersinde ogrencileri

"Olcrne ve Degerlendirme"

~1191 altmda verilen acrklarnalan dikkate alarak deqerlendirir.
eknoloji ve Tasanm dersinde ogrenci basansrru belirlemek

uzere "ogrenci urun

syast ve qozlern formlan" kullarularuhr. Her kusak icin hazirlanan ogrenci urun
syalan, "dereceli

puanlama

anahtan"

ile puana donusturulur.

Oqrencinin

urun

ogretmen

not

syalanndan alacaqi puanlar ile simf i<;i etkinliklerdeki
rforrnansrru

yansitan

puanlar

program

kilavuzunda

verilen

· elgesine islenir. Bu cizelqe yardrrru ile aritmetik ortalamaya donusturulen

puan,

ta cevrilerek ogrenci basansi belirlenir. Ogrencinin
ruf i<;i etkinliklerdeki perforrnansrru puana donusturrnek arnaci ile "qozlern formlan"
llarnlabilir. Bir donern icin ogrencinin srruf ici etkinliklerdeki perforrnansrru yansrtan
az bir puan verilir.
gerlendirmeye temel olusturacak ogrenme karutlart ogrencinin her kusak icin ayn
n olusturduqu ogrenci urun dosyasmda toplarur. Ogrenci kusak icinde birden fazla
pt191 calrsrnalardan
yar.

Urun dosyasmda,

rceklestirilrnesi

kendisinin

belirleyeceqi

en iyi cahsrnasuu

urun dosyasma

belirlediqi cahsrnarun

surecinde

tuttuqu

qunlukler,

kullandrq:

basvuru

kaynaklan,

unluklerine kaydedemediqi karutlar, oz deqerlendirme forrnlan vb. yer alir.
usak icinde yapt191 cahsrna surecinde ogrencilerin qelisirni "Gozlern Formu" ile, urun
syasirun tum boyutlan ise "Dereceli Puanlama Anahtan"

kullarnlarak ogretmen

rafmdan deqerlendirilir. Aynca her kusak sonunda bir urun ortaya 91kt1g1 icin bu
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unun qerceklestirilmesi
- erlendirilmesi

sOrecinde ogrenci tarafindan sergilenen cesitli becerilerin

gerekmektedir.

Bu nedenle

dereceli

puanlama

anahtarlanrun

"rencinin serqilediqi becerileri deqerlendirmek arnacryla kullarulrnast onerilir.
-renci qozlern formlan, ogrencilerin siruf i9i etkinliklerde ve Oretime yonelik yapllan
hsmalarda sergiledikleri
acryla verilrnistir.

becerileri tutarh, gOvenilir, qecerli bicirnde qozlernlemek

Aynca

ogrencilerin

srruf ici etkinliklerdeki

performansmmm

- erlendirilmesinde de kullarnlabilir.
Oz

deqerlendirme

llarulabileceqi

gibi

formlan,

ogrencilerin

siruf

icinde

Orone

yapilan

yonelik

etkinlikler

yaptrklan

sonrasmda

cahsrnalarda

da

llarnlabilir. Bu cahsrnalar karsrlastiklan quclukleri, becerilerdeki ustun yonleri, planh
hsrnadaki eksik yonleri vb. acilardan ogrencinin kendisini deqerlendirrnesine
rir. Her kusakta
inliklerle

Oretime donuk faaliyetler,

yapildrq:

icin bu formlann

firsat

siruf icinde anlarnh ve ugra§tmc1

kullarulmas:

onerilir.

Oz deqerlendirme

larinda arnac ogrenciye not vermek deqil, ogrenciye geri bildirim saqlarnaktrr.
p deqerlendirme formlan etkinliqin niteliqine gore kullaruhr. (MEB; TTOP,2006).

4. Sanat Egitiminin, KKTC Egitim Sistemi i~indeki Yeri

Sanat egitimi, KKTC egitim sistemi icinde ele ahndiq: zaman, bu toplumsal
dusuncenin sistemde de yer ald191 ortaya crkar, Bu dersin islenisini kolaylastmci
unsurlar sistem dOzenleyicileri tarafrndan maalesef qoz ardi edilmektedir.
aynlan krsrth butce, resim dersleri icin harcanmamakta,
mOfredattaki konulann

bazilan

bolqesel ozellikleri, ogrencilerin
kendi cabalanyla

elenmektedir.

elde ettikleri malzemeleri

bu yetersizliklerden

Ogretmenler,

maddi durumlanrn

Egitime

bulunduklan

delay:
okulun

qoz onunde bulundurarak

kullanarak

derslerini

ve

islernektedirler.

Tom bu cikrnazlara bir de bir 90k okulda yasanan atolye sorununu ekleyince, ortaya
daha kotu bir tablo cikarrrus oluruz.

Sorun bulma ve sorunu cozrne onerileri Oretmek icin mOfredatlardaki sorunlan
bulmak,

onlan

yasarnak

gereklidir.

Arna

buna

olanak

verebilecek

olrnadrqmdan bazi konular hie islenrnernekte: yasanrnarnaktadrr.

ortamlar

Sorun, varsa bile

onu bulmaya ve cozurn Oretmeye imkan ve ihtimal yoktur. 0 yOzden bizim egitim
sistemimizdeki

en bOyOk sorun belki de butun derslere ortam yetersizliqi ve alet

edevat sorunlandrr. Bunlar halledilmeden hep daha iyi olacak dusuncesiyle,
kultururnuze

uygun

olmayan

sistemleri

yururluqe

koymak

,

kisisel

kendi

cozurnler
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OZET

Uzun yrllar rnufredat cahsrnalarmda pek de dikkate almrnayan, buqunku ad: ile
Teknoloji ve Tasanrn olan, qecrnisteki ls-Teknik, Ev Ekonomisi derslerine son yillarda
ivme kazandrrrnaya 9all§1lm1§ve hala daha tam yerine oturtulamarrustrr. Bu alanda
yaprlan arastrrrna sayrsi ise yok denecek boyuttadrr,

Toplumun bu derse karsi bakrs a91s1 ise bos saatleri deqerlendirmek icin
konan birders olarak qorulmektedir.

Yapilan anket arastrrrnasmda da belirtildiqi gibi yasanan olumsuzluklar dersin
islevinin enqellendiqini ortaya koymaktadrr.

Son yrllarda ulkedeki demografik yaprrun degi§iklige ugramas1 sonucu,
okullardaki mevcut atolyelerin srrufa donusturuimesi, bu alanda kendini hissettiren
son olumsuzluk olarak qorulrnektedir.

Bireyin <;aga uyum saqlayabilmesi icin qelisrnelerden haberdar olup kendi
becerileriyle teknolojiyi birlestirebilrnesi gerekmektedir. Bunu yapabilmesi icin de
egitim sistemi icerisinde Teknoloji ve Tasanrn dersine gereken onernin verilmesi
mecburi bir hal alrrustrr,

Teknoloji ve Tasanrn dersini egitim sistemi iskeleti icerisindeki eklem yerleri
olarak qorrnerniz gerekmektedir.

IX

SUMMARY
Today's Design and Tecnolohy courses haven't been taken any attention in
curriculum. However, in recent years it has been trying to gain speed.

There is no research on this course and it is possible to say that it is almost
none.

The societies' view on these courses seen as spending free times. The
negative efects create some difficulties during the lesson.

In recent years, population increases and work shops has been used as a
classroom.

By the help of design and Tecnology courses everyone should combine their
own skills with the tecnolohy. In order to do this, Design and Tecnology courses
should be given importance in the ducation system.

Finally, we can say that design and tecnology courses should be included in
the curriculum.

1

BOLOM I

PROBLEM DURUMU

Egitim, bireyin doqurnundan olurnune kadar sureqelen bir surectir. Bu surecte
bireylere cesitli bilgi, beceri, tutum ve deqerler kazandinhr.
davraruslarmda

gbzle gbrulebilen

degi~ikliklere

anlarruyla bireyde kendi yasantilan
sureci olarak tammlanabilir.Ilirden,

Bu bgrenmeler

bireyin

neden olur. Yani egitim en qenis

yoluyla davrarus degi~ikligi meydana getirme
1998, 13)

Egitim insanhk tarihi kadar eski bir inceleme alaru olrnasma karsihk, bilim
olarak

qelisrnesi

davramslanrun

oldukca

yenidir.

planh olarak

Egitim,

degi~tirilmesi

belli

arnaclara

ve qelistirilrnesinin

gore

insanlann

yasa ve ilkelerini

bulmaya ve bu arnacla teknikleri qelistnmeye cahsan bir bilim dalrdrr.tfirden,

Akman,

1998, 14)

Sbnmez ise egitim "fiziksel uyanmlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal
deqisiklikler olusturrna sureci" seklinde tarumlamaktadrr. (Sbnmez, 2005, 2)

"Eqitirn proqrarru, istendik hedef davraruslann

kazandmlmasi

icin stratejilerin

belirlendiqi yazih dokurnan ya da eylem plaru olarak tarumlarur." gbru~unu daha eek
Taba ve Tyler

benimserken,

buqun

de ,pek eek davrarusci

ekole ve sistem

yaklasrrruna egilim gbsteren egitimci Egitim proqrarru kavrarrurun kullarulrnastrun,

.o.

birinci yuzyrla kadar uzandiq:

Roma'da yans arabalanrun

belirtilmektedir.

Julius Ceaser ve askerleri,

uzerinde yan~t191 oval bicirnindeki kosu pistini Latince

curriculum (kosu yolu) olarak kullanrruslar ve bu kavram kosu pisti olarak bilinen
somut bir kavrama doqru gec;i~i saqlarrustrr. Bu surecte, egitim proqrarru (curri culum)
izlenen yol" anlarrunda egitimde de kullarulrnaya baslanrrustrr.
<;iler'le ayru gbru~u paylasrnaktadrrlar.

Sbzgelimi Saylor, Alexander ve Lewis egitim

oqrarrurnn, egitilecek bireylere bgrenme yasantilanru kazandrnci bir plan olduqunu
lirtmektedirler. (Demirel,2005,3)

2
Egitim sistemi incelendiqinde

yaratrci dusunceyi

qelistiren derslerin en on

siralannda sanat egitiminin geldigi qonnecektir. Ataturk "Sanat ve Sanatcidan yoksun
milletler oteki milletlerin ayaklan altrnda ezilmeye

mahkumdur." Sozferi ile konunun

onemine dikkat cekrnistir. Ancak veliler, hatta ogrenciler ve quzel sanatlara iliskin
derslerin dismdaki alan ve ders ogretmenleri aynca okul yoneticileri ve rnufettisler,
sanat egitiminin qerekliliqine ictenlikle inanma ve konuya sahip crkrnarnaktadrr. (San,
1990,74)

Tum

dunyada

meydana

gelen

degi~im

ve qelisim

her alanda

kendini

Bilim ve teknolojide yasanan hrzh degi~im, sanayi caqrmn geride

hissettirmektedir.

brrakrlmasma bilginin anlarrurun tarttsilrnasma,

bilgiye sahip ve bilgiyi uretenin guc;lu

olduqu bir doneme girilmesine sebep olrnustur. Ulasilan bu son donern, bilgi 9ag1
olarak adlandrnlrnaktadrr.

Degi~imi bir tek nedene baqlarnak doqru deqildir, Bir ulkede deqisirni zorlayan
nedenler

ulkenin

kendi kosullarindan

gerginlik sonucunda

kaynaklanabileceqi

da olabilir. Degi~im zarnanlannda

gibi,

uluslar

tum ekonomik

arasi

bir

sosyal ve

kulturel kurumlar kendilerini yenilemek deqisen ihtiyaclara ve yeni .htiyaclara. yeni
olusan beklentilere karsihk vermek durumunda kahrlar. (Ozden, 2002, 10)

Gelisrms
egitime

9agda~ ulkeler qeleceqi

buyuk

yatrnmlar

egitimle

yapmaktadrrlar.

yaratacaklanru

Yavas

yavas

qorduklerinden,

icinde

olduqurnuzu

hissettiqimiz bilgi toplumunun qeleceqinde yasayacak olan bireylerini en iyi sekilde
yetistirebilrnek

icin

sOrekli

arastrrrnalar

tartrsilmaktadrr. Artik acrkca qorulmektedir

yapmakta

ve

yeni

egitim

modelleri

ki dunyarruzrn ve toplumumuzun

bundan

boyle bilgiyi bilen deqil, bilgiyi Oreten ve bilgiye nasrl ulasacaqrru bilen insanlara
gereksinimi vardrr. (Caglar, 2007, 8)

Bireylerin daha etkili ogrenmeleri icin var olan egitim kurumlan, bilgi caqrrun
gerekleri doqrultusunda kendini yenileyebilmeli ve caqm dinamizmine ayak uydurarak
eni

gereksinimlere

etkinliklerinin

yeniden

cevap

verebilmelidir.

duzenlenrnesi

Bu

ancak,

anlamda;
bilginin

ogrenme

doqasma

aklasimlann benimsenmesi ile qerceklesebilir. (Ozden, 1999, 5)

-

iliskin

ogretme
9agda~
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Teknoloji ve bilimde gerekli yaratrcrhk icin olduqu kadar, bcsta kalrrus quclerin
deqerlendirilmesi

acismdan

yaratrcrhqrn

desteklendiqi

daha yeni egitim gorLl§lerine

yer vermenin zarnaru neredeyse qecrnektedir. (San, 1983, 2)

Sternberg ve Vvilliarns'm (1996) ortaya att1g1 "yaratici yatmrn teorisi" yaratici
insanlan toplum yaran icin iyi bir yatmrnci olarak alqrlar: cunku yatmrnci insanlar
dusuk deqere alip yuksek degere satabilen bireylerdir. Soz konusu bu alrp-satrna
isini yatmrncilar

i§ dunyasinda

yaparken,

yaratici

insanlar

da bilgi dunyasmda

qerceklestirirter.

Bu baqlarnda yaratici dusunceyi besleyen nitelikte sanat egitimini veren bir
toplumda yetisen birey, bilgi caqma kolayca adapte olur. (Bolukoqlu, 2002, 254)

Toplumlann
edebilen,

plan yapan, karar veren ve surekli artarak onune gelen bilgiler insa

sosyal ve teknik sorunlar

bireylerin temel ozelligi yaratici
bireylerden olusan toplumlara

icin dusunen

bireylere

ihtiyac: var. lste bu

ve elestirel dusunebilrneleridir.

Bilgi 9ag1 bu tur

yasarn hakki taruyor. c;ag1n getirdigi ve toplumlara

ruzla yon veren bilgi teknolojilerinin tum bireyler tarafrndan anlarnhca ise kosulrnasr,
,stendik vatandas alma ozellikleriyle
sorun cozen.insan

birlikte, yaratici ve sorun yaratmaktan

ziyade

ve insan - bilgi iletisirninde basanh bireyleri olan dinamik bir

toplum hazirlayacaktrr.

Bu gereksinimi karsrlarnaksa orqun ve yayqm, ozel ve tuzel

kurum ve mekanizmalann

qorevidir. Bilisirn ve bilisirn teknolojilerini

yetistirrnede ekonomik olarak kullanacaklann,

yaratici

insan

yeni temel egitim yaprsi ve mufredati

icinde goz onune almasi gereken hususlar sunlar olmahdrr:

bncelikle yetistirilen ogretmenlerin
artrnlmalrdrr. Temel egitimden

ogretici ve dusunceyi krlavuzlayrci

universiteye

ogretmen

nitelikleri

hep konusan degil ama

dinleyen bir bilge kilavuz olarak ogrenme ortarrnnda yer almahdrr

Bu nedenle

ogretmen

ogrenmeleri

adaylartrun

da

elestirerek,

yaprak

ve

yaratarak

saqlanrnahdrr.
Dusuncelere supheyle ve merakla yaklasrna ahskanliq: kazandmlarak,

arastmci

ve sorqulayrc: nitelikler qelistirilmelidir.
Yeni fikirlere toplum olarak acrk olunmalr, dusuncenin onu yasalarla ve gorselisitsel medya ile acrlrnasrdrr. Dusuncenin toplumsal olgulara kars: bir tehlike degil,

4
toplumsal

tehlikelere

kars:

bir

olgu

olduqunu

toplumun

tom

kesimlerinin

benimsemesi saqlanrnahdrr.
Bireylerin cevreye, topluma, insana ve her turlu soruna kars: hassas olmalan
saqlanrnahdrr.
Bireylerin yeni fikirleri, cevrelerindeki

olusumlan,

ogrenme materyallerini

daima

bilim ve felsefe rnantrq: dahilinde maniple etmeleri ve onlarla bir "bilgi iletisirni"
kurmalan cesaretlendirilerek
Bireylerin

yans

ortarrunda

kadar

fikirler

ve

odullendirilrnelidir.

i§birligi
cozum

yapmalan
onerileri

da ozendirilrnelidir.

uretrnede

hosqorulu

Ozellikle

okul

tartrsrnalara

ve

cozurnlere zemin hazrrlanrnahdrr. Bilisirn teknolojisinin tom bireylerin kullanrnasi
saqlanarak iletisirn ve goru§ ahsverisinin srrurlan zorlanrnalrdrr.
Ogretmenin nasil yaprlacaqi ogretilerek bilisirn teknolojisi ile daha cok, daha yeni
ve daha hizh bireysel ogrenmelerin gerekleri kavratrlrnahdrr.
Bilisirn teknolojisi

kullarularak bireylerin fikirlerini deneyebilmeleri

191n olanaklar

hazirlanmahdrr.
Kopyacilrk

ve taklidin

onune qecebilrnek

dusuncelerin siruflandmlmast

icin farkh dusunsel

etkinliklerin

ve

ve farkh sekillerde butunlestirilrnesi tesvik edilerek

bunlann yeni fikirlere temel teskil etmesi saqlanrnahdrr.
Bilgisayar kaynaklanrun ogrenimi ve ortak kullarurm saqlanarak, zaman, enerji ve
nitelik bakrrrundan ogrenmede ve uretimde ekonomiklik saqlanrnahdrr.

Teknolojideki

qelisrnelerle her qecen gun daha ekonomik olan bilgisayarlar,

sadece tek kullarucinm

etkilestiqi

kelime islern , ozelliklerinden

, grafik, veri-tabaru,

faydalandtqi

matematiksel

bir arac olmaktan

islern ve

crkrmstrr. Ayrn

kullaruci bu ozelliklerin yarnnda, yerel, ulusal ve uluslararasi kullarucilarla iletisirn
kurabilmektedir. Bu denli karrnasik bir iletisirmn olusturulduqu kurumlar her qecen
gun artmakta ve fonksiyonlanrn daha etkin olarak yerine getirmeye cahsmaktadrr.
Buna raqrnen ogretim etkinlikleri bir cok okulumuzda

halen klasik yonternlerle

yurutulrnektedir.

Bireysel gereksinimlerin
bicirnde

ogrenmesi,

dikkate alinarak, ogrencinin kendine uygun hrzda ve

ogrenci

merkezli

egitim

sistemlerinin

kacrrulrnaz

olarak

benimsenmesi
gereken bir olgudur. Bilisirn olanaklanrnn
eknolojisinin

daha

ucuzlayarak

zengin

hizla qelisip yayginla§t191, bilgisayar
olanaklarla

bireylerin

kullarurruna
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sunulduqu ve ozellikle egitsel yazrhrnlann her qecen gun ogrenciyi daha 90k
dikkate

ald1g1 bir 9agda bulunuyoruz.

Mevcut durumda

hemen

hemen tom

Olkelerde "her okula bir bilgisayar laboratuan" (veya her sirufa bir bilgisayar)
tom bilisirn olanaklan

okullann

hizmetine

sunulrnaktadir.

ile

bgrenciler bilgisayar

kullarurruru haftada bir kac saatlik programlar cercevesinde

bu laboratuarlarda

ogrenmeye cahsrnaktadrr. Aynca, yine bir kac saatlik programlar cercevesinde
matematik, fen bilgisi ve dil ogreniminde bu laboratuar olanaklan kullarulmaktadrr.
Fakat

bireysel

saqlarnak

gereksinimler

icin bilgisayar

destekli

qecrnesi kacrrulmazdrr.
otururnlanrun
oturumlara

nitelikli

yazrlrnalarla

oturumlara

bilgisayarlardan

almarak

ogretimin,

Her unite

donusrnesine

ogrenildigi

dikkate

doqru

"anlarnh

bilgisayar

unitenin

gidilmektedir.

donusrnesine

doqru

temelli

ogrenmeyi"

ogrenime

hrzla

15 - 20 dakikahk bilgisayar

icin sadece
artrk tom

ve tam

bilgisayarla

ogrenildigi

unitelerde

bilgisayar

Butun

gidilmektedir.

Butun

unitelerde

faydalanmak demek, kacirulrnaz olarak "her okula bir bilgisayar

laboratuan" karnpanyalanru "her okula bir bilgisayar laboratuan" kampanyalanrn
"her srruf bir bilgisayar laboratuan haline getirme" kampanyalanna
demektir.

Nitekim

toketilmeye
dusuncesinin

evlerde

baslanrnasr,

bilgisayann

ogrenme

uygulamaya

gostermektedir.(Akpmar,

bile

beyaz-esya

ortamlannda

qecirilmesinin

hie

her

olarak

bireye

de

konusturrna

uzak

bir

alqrlarup
bilgisayar
olrnadrqrru

1999,2-7)

AMAC
Bu arastrrmarnn
Tasanm

arnaci: ortaoqretirn

dersi ogretmenlerinin,

Teknoloji

okullarmda
ve Tasanm

qorev yapan Teknoloji
ogretim

programma

qorusleri ve yasanan sorunlann belirlenmesidir.

Bu arnac doqrultusunda asaqrdaki sorunlara cevap aranacaktrr:

ve

iliskin
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ALT PROBLEMLER
1

-

Ortaoqretirn

ogretmenlerinin,

okullannda

qorev

yapan

,Teknoloji

ve

Tasanm

cinsiyet daqrhrrunda anlarnh bir farklihk var rrudrr?

2 - Ortaoqretirn okullarrnda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm 6gretmenlerinin
mezun olduklan bolurnlerde anlamll bir farkhhk var rrudrr?
3 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan ogretmenlerin mesleki krdernine gore
anlarnh farkhhk var rrudrr?
4 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm ogretmenlerinin
programm uygulanmasmda ogrenci yonunden karsrlastrklan quclukler nelerdir?
5 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm 6gretmenleri
arasrnda anlamu farkhhk var rmdtr?
6 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm ogretmenlerinin
kullarurrunda olan fiziki ortam ve arac-qerecler yeterli midir?
7 - Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanm bgretmenlerinin
olcrne ve deqerlendirme

yontern ve araclanrun hangilerinin qelistirilrnesi qerektiqine

iliskin qorusleri nelerdir?

ONEM

Bu arastrrrnada, ortaoqretirn okullarinda
ogretmenlerinin
Teknoloji

ve

MEB'in,
Tasanm

toplumun
ogretim

deqisen

programma

qorev yapan Teknoloji ve Tasanm
ihtiyaclan
iliskin

doqrultusunda

qoruslerinin

hazrrladrqt

tespit

edilmesi

arnaclanrmstrr.
Teknoloji ve Tasanrn dersi ogretim program, ile ilgili 90k sayida arastrrmaya
rastlanrnarrustrr.

Bu durum

arastrrmarun Teknoloji
oruslerin:

ortaya

programm

ve Tasanm

cikararak

yeni

olmasmdan

kaynaklanrnaktadrr.

dersi 6gretim program,

Teknoloji

ve

Tasanm

geli§tirilme surecine katki saqlayacaq: dusunulrnektedir.

dersi

hakkmdaki
ogretim

Bu

6gretmen

proqrarrurun
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SAYILTILAR

Arastirmada kabul edilen temel sayrltrlar sunlardrr:
Verilerin toplanmasmda kullarnlan olcrne araci amaca hizmet edici niteliktedir.
Arastrrrna kapsarruna giren ogretmenler

anket formunu doqru ve ictenlikle

yarutlarruslardrr.

SINIRLILIKLAR

Arastrrma

ortaoqretirn

rnudurluqune

baqh ortaokullarda

2008-2009

ogretim

yrhnda qorev yapan Teknoloji ve Tasarrm ogretmenleri ile srrurhdrr.
Arastrrma 2008-2009 6gretim y1l1 Teknoloji ve Tasanrn 6gretim program, ile
srrurhdir.
Arastrrrna Teknoloji ve Tasanrn ogretmenlerine

yoneltilen anket sorulan ve

ahnan cevaplar ile srrurhdrr.

TANIMLAR

Bu arastrrmada kullarnlan terimlerden bazilan asaqidaki gibi tarumlanrmstrr.

Tasanrn: Tasarrm bir seyi zihinde bicimlendirme,

kuruma, tasanmlanan

bicirn

tasavvur olarak tarurnlarur. Tasanrn, bir urun ortaya koymaya yonelik dusunsel ya da
maddi cahsrnalar surecidir. Bunu urunun qerceklestirilrnesi

asarnasi izler. (Alpaslan,

2003,20)
Teknoloji: Temel ve uygulamall bilimlerin verilerinin yaratrci surecler icerisinde
uretirne
apsayan

donusturulrnesini

kullarurruru

ve

toplumsal

bir surec olarak tarurnlanrnaktadrr.

Tasanm, 2006, 3)

etkilerinin

(Talim Terbiye

cozurnlenrnesini

Bask, Teknoloji

ve
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BOLOM 11

1. KA VRAMSAL CEVRE
Gunurnuzde her alanda yasanan hrzh qelisrneler, tum alanlarda olduqu gibi
egitim sisteminide degi§ime zorlarrus ve uygulamakta olduqu programlarda yeniden
yaprlandrrrnaya gitmesine zorlanrrustrr.

Egitimin amaci toplum ihtiyaclanna

uygun bireyler yetistirrnek, ortaya cikan

deqisikliklere paralel cozurn uretrnektir. Hicbir ders proqrarru qecrniste uygulanan hali
ile buqun kabul qorrnernekte, surekli kendini yenilemek zorunda kalrnaktadrr.

Bu bolurnde:

program

qelistirmenin

sanatm tarurm, tasanrrun tarurru, teknolojinin
Tasanrn

eqitirnine

ge<;i§,

qunurnuzdeki

tarurru program

qelistirrnenin

tarnrru, i§ eqitirninden

Teknoloji

ve Tasanrn

onerni,

Teknoloji ve

ogretim

proqrarru

uzerinde durulustur,

1.1. Sanat Nedir?

Sanat, uygarllk tarihinin her donerninde varhqrru surduren onemli bir etkinliktir.
Sanat; insarun kendini anlatma, kendi drsmdaki dunya ile iletisirn kurma ve etkileme
gibi durtuleri ile ortaya cikan bir olgudur.

ilkel topluluklardan baslayarak 21. yuzyrla ulasan uygarllk tarihine bakrldrqrnda
er alanda deqisiklikler yasandrq: qorulur. lnsarun ve yasarna bicirnlerinin ge9irdigi
egi§imler sanata da yansirms, buna kosut olarak sanatta deqisik donernler, akrrnlar
rtaya crkrmstrr.

Sanattaki

deqisirnler,

sanatrn tarurruru da deqistirrnis,

sanat

kimi zaman

- elliqin tarurru, kimi zaman duygulann anlatrrru olarak nitelendirilrnis, kimi zaman
cirkin ama dusunduren urunler sanat yaprti sayrlrrustrr.

Bu durum ayni zamanda toplumun estetik anlayrslanrun degi§ebildigini, farkll
mlerdeki estetik kayqilann da farkh olduqunu qostermektedir.
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GCmOmOzde

qecerli

sayilan

sanatm

tarurm

Thomas

Munro

tarafmdan

verilrnistir,
"Sanat doyurucu estetik, yasantilar olusturrnak amacryla durtuler yaratma becerisi
olarak tarumlanrnaktadrr. (Sozen, 1986:208;Etike,2001 :1)

Sanat, insanhqm tarihi kadar eski bir kavramdrr. Tarihsel surec icinde her
toplumun kendine ozgO sanati olrnustur. Nerede bir insan topluluqu varsa orada
yasarru gerekli kilan maddi hayatrn yarn sira sezginin, bilincalltrnm, icquduselliqin bir
etkisi olarak sanat kendini qosterir. (Artut, 2001 :12;Deniz,2004,8)

Yasarrurruz

boyunca

sOrecimizi yasarken

kozmosun

insani deqerlerle

tatrnarruza sebep sanatrn kendisidir.

karanhk

varolmarruzi

kosesinden

birinde

biyolojik

ve bir nebze olsun ozqurluqu

Bedenimizdeki

i9 sezgiyi ortaya koymarmzi

cevrernizi empatik bir sekilde alqrlarnarruzi saqlarrustrr.

BugOn sanat butun kOltorleri bir mozaik can icerisinde birbirine yaklastrrrnayt
basarmasa da ilerki yillarda toplumlar, dinsel ve tinsel celiskilerden siynhp cevresine
sayqrh ve ozqur kisilikleri sanat ve sanat eqitirni yolu ile kazandrracaklardrr.

Sanat insanla birlikte vardrr ve insan yasarmrun aynlmaz bir parcasrdrr. insan
olrnarun qercekte tek onurlu ve rnutluluqu olan sanat; ge9mi§ kulturleri bugOne
aktaran, ogreten, qeleceqe

l§lk tutan en insancil eylemdir. Sanatm, bireylerin ve

oplurnlann ilerlemesinde, sanatsal ve kulturel qelisirninde 90k yonlO islevi vardir.
Sanat bir iletisirn araci olarak, toplumda egitsel ve kulturel bir isleve sahiptir.

Kisilerin

eqitirnde

yalruz kendilerinin

se9tigi alanda

uzrnanlasrna

cabalan

terli deqildir. Bir kisiye tam anlarruyla "eqitilrnis insan" denmesi icin, o kisinin
sanatsal,estetik ve kOltOrel yonden de yeterli birikime sahip olmasi gerekir. (Bayram,
993:2; Deniz,2004,8)

H. Read'in bu konudaki gorO§O soyle:
nel bir sanat teorisi §U dusunce ile baslamahdrr: insan duyqulanrun onune konan
in bicirnine, yOzeyine ve kitlesine gore davrarur. Esyarun bicirn, yOzey ve kitlesinin
1i

olculere gore, bir yOzeyin eksikliqi ise ilgisizlik ve hatta bOyOk bir sikmtt ve tiksinti
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verir. Guzellik duygusu hosa giden baqlantilar

duygusudur.

Cirkinlik duygusu da

bunun tersidir. Bazi insanlar esyarun fizik qorusundeki olculerinin tamamen farkrnda
olmayabilirler
olmayanlann

fakat

renk korleri

ne kadar azsa esyarun

qoruntusunun

farkrnda

da o kadar az olrnasi akla yakrndrr. Bu insanlan henuz qelisrnernis

saymak daha doqru olur. (Gurer, 2004, 154)

Sanat, dusuncelerin, arnaclarrn, duygulann durumlann ya da olaylann, beceri
ve dus gucu kullarularak anlatrlrnasrna ya da baskalarrna iletilmesine yonelik yaratrci
insan etkinliqidir.

Baska bir deyisle sanat; insarun kendini anlatma, kendi drsmdaki dunya ile
iletisirri kurma ve etkileme gibi durtuleri ile ortaya crkan bir olgudur.

Sanat ve sanat

urunleri

bicirnlerde deqerlendirilrnistir,

c;agdan c;aga ve toplumdan

tiksindirici

uyqulanrruz

arasmdaki

zey ve kutlesinin
uzenin

olabilir.

eksikliqi

Sanat

yaprtmdaki

bicirn baqlantrlarmm

quzellik
birliqiyle

belli olculere gore duzenlenrnesi
ise

cok farkh

buna karsm butun insanhk tarihi boyunca var olrnustur.

Sanatrn konusu bazen hosa giden, haz veren, bazen
sasirtrcr,

topluma

hosnutsuzluk,

ilgisizlik

uzucu, acr verici hatta

anlayrsr;
ilgilidir.

konuyla

deqil,

Nesnelerin

bicirn,

hosurnuza gider. Boyle bir

yaratrr.

Buna

karsm

sunu

da

nutmarnahdir ki, sanat yapitlan tamamen basit ve acrk forrnullerle strurlandmlarnaz.
Sanatcmm kendi yaratrcrlrq: ve duyarlrhq], bunlan icinden geldigi gibi yorumlamaya
oturur ve ozqun yapitlar ortaya koyar.

Sanat yaprtrru belirleyen onernli ozelhklerden biri ozqunluk, digeri ise onun tek
astdrr. Buna gore; orneqin seri olarak uretilen cok sayida yapitrn sanatsal deqeri,
orneqi olan bir yapittan daha dusuktur.

Sanatm bu ozelliqi, sanatcrrun ki§iligi ile yakrn iliskisi olan uslup kavrarruyla
Ii bir kosutluk qosterir. Genel anlamda, sanatcrrun ozgunlugunu olusturan, onun
isine ozqu usubudur. Oslup bu anlamda, sanatcmm butun urunlerinde qorulen
ozellik olarak, aym zamanda o sanatcrrun kendi dalrna qetirdiqi yeniliktir. Bu
-i ortaya cikartan da sanatcrrun yaratrci ki§iligidir.
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Sanatla
Sanat

ilgili oteki

yapitlan

90k cesitli

Aynca,

her sanat

birikimi

ve geleneklerin

yanlanru

iceren,

dalmda,

anlammda,
ozdeslik,
yarar

arnact

seyredilmek

quzel sanatlar

Sanat,
akarak

yasayan

sanatlan

ve deqisen

saqlanmasma

yonelik

urunler,

oteki

uyandrrrnaya

yonelik

urunler

rneqin;

icinde yemek

kunrnus

bir hah, rnasarun

a ozelliqi

de icerebilir.

ach 9ogalt11ip,

Hicbir

estetik

at bicirni, bu siruflann
n ozellikler

tasryabilir.

de dokulanyla
1m1,

Orneqin,
ozellikleri,

belirli ve duzenli

ortadan

yalruzca

kalkrrustrr.

yapilan

ucunda

Bu bakrs

estetik

bir

tarum
bir

ve

yararm

haz ya da quzellik

cizqisi

icinde ele almak

bu iki ozellikten

ayru sanat

cornlek

gruplamalara

yalruzca

urununde

aldiklan
qorulebilr.

ya da yere serilmek

bir ortu, ayru zamanda

Ya da ayru desende

bu

yani bir

deqil,

deqisrnez

bir sureklilik

bir

verilmesi

diye temel iki gruba aynlabilir.

da yalruzca

bu iki yonelis,

bicirn

icin

Bu nedenle

bir

qosterir.

Bircok dilde qorulen

bu iki uc arasmda,

icin yaprlrrus

ona

teknik

ortaya crkrnasryla,

ayrrrnak,

bulunan

uzerindeki

pazarlarup,

srruflarna

attrr, sanatm

ucunda

Boylece

yenmesi

dalmm

yontulma

kullarulmak

sanatlar

dallan

butun sanat dallan

ya gore bir yere otururlar.

ile,

birbirinden

Sanat

ve

kavrarmrun

bir olgudur.

cizqilerle
zordur.

bir bilgi

ogelerdir.

gibi ogeler

olrnustur.

aynlrnasiyla

ve uyqularnah

yapmak

gun olur. Hemen

etkinlikler

uretilrnesinin

kesin

o sanat

farkh taslann

islenmesi

uretilrnesi

strnflandrrrna

uygusu

elle

(beaux-arts)

nesnelerin

acisryla sanat; quzel sanatlar

uretilebilir.

ilgili tarihsel

belirleyen

igne teknikleri

qerectir,

Bu ozellik sanatm zanaat ile akrabahqrru

90k benzer

icin nesneler

Bunlar

olarak

olusturan

islenrnesiyle

farkh turleriyle

bir meslek

hammaddenin

tasryan

temelini

bicirnlerde

qereclerin

geleneksel

gerektirir.

sanat ile zanaat
sonradan

90k farkh

da soz konusudur.

etkinliqi

islernede

bir

nesnenin

boya turleri, heykelcilikte

bilgiler iceren teknolojileri

Baslanqicta

uretilen

kullarulan

olusmasi

kullarulan

frnnlarna,

oge,

qereclerin

sanatcrrun

resim sanatmda
seramikte

onemli

uzere

bir quzel sanat yaprti

elde dokunan

halrlar,

kurnaslar

kar

bir sanayi kolu olusturabilirler.

90k

kesin

ve i§levsel

sirurlarla

diye aynlmasi

birden fazlasmdaki
Orneqin:

vb. plastik

birbirinden

opera,

sanatlara

ogeleri

sanatm

ozune

icerebilir

hem edebiyat,
ait ogeler

aynlmaz.

sanat

aykmdrr.

Bircok

ya da bunlann

hem rnuzik,

icerebilir,

cam gibi ugra§ilar 90k ozel sanat bicirnleri olabilir.

Temelde

dismda

hem tiyatro,

Ya da ciltcilik,

bebek
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Sonucta tom sanat alanlanrun deqismeyen ozelliqi yaraticrhk ve ozqun yaprtlar
ortaya konrnasidrr. Bunlann temeli ozqun tasanmlara

dayarnr. Tasanm tom sanat

alanlan icin ayrn oranda 6nemlidir. Sanat turnuyle tasanmsal bir etkinliktir.

Birbirleriyle ic; ice qecrnis 6zellikleri olsa da sanat alanlanrun bir uctaki ozelliqi,
diger uctan ald191 paya oranla daha yoqun olabilir. Bu acidan sanat alanlan genellikle
soyle qruplarur:

1.2. Sanat

Uygulamall Sanatlar

GOzel Sanatlar

::itizel Sanatlar

lsitsel Sanatlar

(Plastik S.)

(Fonetik S.)

Gorsel-lsitsel Sanatlar

El Sanatlan

Endustriyel Sanatlar

(Dramatik S.)

(El ile Oretilenler)

(Fabrikasyon Oretilenler)

.3. Gorsel Sanatlar
lastik Sanatlar)

Heykel

esirn

Susleme

Mada

Grafik

Resmi

Resmi

Resmi

Mimari

(Alpaslan, 2003, 1-2)

·· i <;agmda Sanat ve Sanat Eitimi
Toplumun, sosyal, siyasal, bilim ve teknoloji alarnndaki her turlu deqisirnde
olan etkilemi yansmarnaz.

Benzer sekilde toplumsal

••a da yansryrp sanatm yeniden yaprlanrnasma

kurumlardaki

neden olrnustur.

deqisirn
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mail Tunah'ya gore

- Bilgi 9ag1rnn sanati ronesanstan beri gelen geleneksel naturalizm ve soyut sanat
iyalektiqinin dismda qelisecektir.

Bu anlamda sanat anti-konvensiyel,

yeni bir sanat

acaktir.

- Bilgi c;agmm sanati universal bir akrl ve kOresel bir butunlesrne icinde yoresellik ve
usalhk kimligini giderek yitirecektir.

- Arna bOton bu deqisrnelere ve bicirn deqistirmelerine
e

temel

bir

kOltor

ekseni

olusturrnayi

karsm, sanat ve toplumlar icin

sOrdOrecektir.

(Tunah,

2000;

Akt.

-iokoglu ,2002,252)

<;agda§
yeteneklerin

egitim

anlayrsmda

qelistirilerek,

bireydeki

bireylere
yaratrci

bilgi

aktanrru

yeteneqin

yanmda,

ortaya

ilgi

ve

crkrnasrm

ve

qelisrnesini saqlarnak son derece onern kazanrrustrr.

Ogretilenin ogrenilmesi qerektiq] varsaynru, yerini ogrenmenin
qerektiqi varsayrrruna brrakmaktadrr.

ogretilmesi

Hedef, yaraticr, Oretken dusunen, tartisan,

katilarak ogrenen ozqur ve mutlu bireyler yetistirmektir. Yaratrcihk ise, gerek bilim
ve teknikte, gerekse dusunsel, sanatsal ve kOltorel alanda ozqun OrOnler verme
demektir.

Dolayrsiyla

bireylerin

tek yonlu

degil,

bilissel,

onleriyle bir bOtOn olarak ele almd191 yetistirilrnesi

devinissel

ve duyussal

soz konusudur. Bu nedenle,

gOzel sanatlar eqitirninin, caqdas egitim kavrarru ve uygulamalan

icinde, bilim ve

teknik egitiminin yarunda ozel bir yeri vardrr. (San, 1990;Akt BolOkoglu,2002,253)

Sanat egitiminde arnaclanan yaratrci kisilik ozelliklerinin bazilan asaqrdaki sekilde
ralanabilir.

- ••. endine gOven
- Ba91ms1z olrnayi tercih eden
- Risk almaktan c;ekinmeyen
- Farkh olmaktan korkmayan
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- Bir seyleri deqistirrne cesaretine sahip
- Kendi qoruslenni savunabilen
- Baskalanyla ayn dusunrnekten c;ekinmeyen
- Gerektiqinde kurallan c;igneyebilen
- Hata yapmaktan korkmayan
- Kaybetmekle yrlrnayan
- Enerjik, spontan eylemlerde bulunma ahskanhqrna sahip
- Bir sonca ulasmcaya kadar dinlenmeyen
- Merakh, alternetif dusunrne ve uygulamalan deneyen
- Zorunlu durumlarda gelenekleri drslayan
- itaatkar olma baskrlarrna boyun egmeyen
- idealist, kanstk-qizemli

olay ve dusuncelerden

kacrnayan (Ozden,

1999; Akt

BolOkoglu,2002,254)

Bilgi c;ag1 verilerinin yaratici insaru etkilemesi ve yaratrci insarun bilgi c;ag1
verilerini etkilemesi, qelisen bir donqu olarak surup gider. Bu anlamda da sanat
egitiminin gerekliligi ve 6nemi bilgi c;agmda artmaktadir. (Bolukoqlu , 2002, 254)

Eisner, E W. (1994) gore de sanat eqitirni bireylerin

duygu ve imgelem

pasitelerini bulmalarma yardrrn eder, kesfetmeye olanak verir. Kesfetrnek ve ifade
etrnek insaru qelistiren temel bilesenlerdir.
n sanat

egitimi

bilgi c;agmda daha

Bu nedenle egitimin bnemli bir parcasi
da onern kazanrrustrr.

(Akt.

Bolukoqlu

02,253)

1.5. Toplumun Sanat Egitimine Yaklasmu

Kulturlu bir halk tabii ki sanatla bansrk ve sanatm icinde olmalrdrr. Buna
ragmen

insanlann

-1omlere

sanata

,

yonlendirmeye

lendiqinde,

kisilerin,

ilgili qorunrnelerine

cekinrneleri
sanati,

sadece

ilgi

raqrnen

cekici

hobi

bir

olacak

cocuklanru
noktadrr.

sekilde

Bu

sanatsal
celiski

uyqulanmasrm

ladrklanru qoruruz. Sanat eqituninin, eqitirn sistemi icinde vakit kaybi olduqunu,
ders yerine daha "faydah" bir ders konmasi qerektiqini dusunen kisiler vardrr.
iversite kayqrsryla olusrnus ezberci sistemin yarattrq: bu dusunceler, ogrencinin
ata, ve sanat egitimine;

sanat egitiminin

eqitirn 6gretim programlarmda

yer
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alrnasma

bakis

faaliyetleri

severken, toplumun

kaybediyorlar

acrsrru etkilemektedir.

Ogrenciler

kucuk

yaslannda

sanatsal

yaklasrrm nedeniyle sanat dersine olan ilgilerini

ve dersteki verimlerinin

dusrnesine,

islenisinin gerilemesine

neden

oluyorlar. Aslmda toplumu sanatsiz bir egitime itmek, onlan estetik qoruslerden
mahrum brrakrnak; ruhsal dunyalanrun

belki de onlar fark etmeden cokrnesine,

yaratma qudulerinin azalmasma, yok olmasma neden olmak demektir. Toplum bilgi
ile yuklenrnistir ve yaratrci olmayan zekarun tek basma bir anlarm yoktur. Blilimin,
felsefenin, teknolojinin vb. Yaratma qucune ihtiyaci vardrr. Kibns Turk toplumunda,
yeterince arastrrmadan egitim sistemleri yururluge konulduqu icin, eqitirn yaratma
qucune onern verilmeyen konuma qelrnistir. Bu yuzden yeni buluslara, dusuncelere,
en onernlisi bizim urettiqirniz, eqitim sistemlerine rastlarnarruz rnurnkun deqildir.

Bu dusunceler

sanat egitimcilerini

harekete qecirrnis, deneyimlerinden

yola

crkarak: Milli Egitim ve Kultur Bakanliqr, Kultur Dairesi'nin duzenlediqi Kultur-Sanat
kurultaylannda toplumun egitilmesi qerekliliqi ile su noktalara dikkat cekrnislerdir:

Arnacrrruz topluma sanatci yetistirrnek degil toplumu sanatla egitmek olrnahdrr.

Kultur sanat egitiminin genel eqitirn icinde onernli bir yeri olduqu bilincinin bakanhk,
Ii, idareci, ogretmen ve ogrenci duzeyinde kabul edilmesi gereklidir.

Sanat

egitiminin

onerni

konusunda

ogretmen

ve idarecilerin

bilinclendirilmesi

rekmektedir.

Cok uzucudur

ki; iki kez duzenlenen

kultur-sanat

kurultaylanndan

crkan

sonucun 90k azt dikkate ahnrmstrr. Son iki yrldrr Kultur - Sanat kurultayi darusrna
urulu clusturulmad: ve cahstmlrnadr. KKTC Milli Egitim ve Kultur Bakanhqi, Kultur
airesi,

bunu yeniden

canlandrrma

cahsrnalarma

basladr.

Eger qorev

alrrus

ogretmenlerin cabalari, bosa crkrnayacaktrr.

iyi yonde atrlan adrrnlardan biri ise her seye raqrnen devlet, Oniversite eqitirni
ak isteyen ve smavda

basarih olan ogrencilere

burs veya maddi yardrm

ektedir. Su anda Oniversite eqitirni suresince burslu plastik sanatlar dallannda
~itim alan; "6 resim, 2 seramik, 1 grafik, 1 el sanatlan ogrencisi bulunrnaktadrr."
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1.6. Tasanrn Nedir?

1.6.1. Tasanm Dallari

Tasanrn; qunurnuzde oldukca srk kullarnlan, etkileyici bir sozcuktur. Arna, ne
anlama geldigi tam olarak anlasilrnaz.
yapmak deqildir.
planlamaya

Bir tasanrn

sahip

bir model, kalp ya da suslerne

kendi icinde bir yaprya ve bu yapi arkasmda

olrnahdrr.

bulunmaktadrr. Tasarima

Tasanrn;

Butun

sanatlarin

eylemi, olusturulacak

temelinde

bir

tasarrrn

yaprrun organizasyonu

bir

olgusu

ile ilgili her

urlu faaliyeti icine alrnaktadrr.
Elizabeth Adams Hurwitz, kitabrrun basliqmda

bu sozcuqun

kisa bir tarurmrn da

yapar: "Tasarrm: Gerekli Olarun Arastmlrnasr".

Scott; "Ne zaman tarurnlanrms bir

amac icin bir ~ey yapiyorsak, o zaman tasarhyoruz." Demektedir. Baska bir deyimle;
tasarirn belirli bir arnac qozeten yaratrci bir eylemdir.

Onlu reklarru Ivan Chermayeff, tasanrrun zeka ve sanatsal yeteneqin ortak bir
urunu olduqunu belirtmektedir.

Degi~ik disiplinlerde
malan beklenmemelidir.

calisan bircok tasarrrncmrn mutlaka yaratici

sanatcilar

Tasanm, eek kesin ama ayrn zamanda da karrnasik bir

prya sahiptir. Ancak bir planlamanm

olduqu yede bir tasarrm olgusundan

soz

ilebilir. Orneqin, aksarn yerneqi icin sofra hazrrladrqrrruz srrada bile tasanrnla ilgili
1

sorulara yarut bulmak zorunda kalinz.

Uyqularnah tasarim dallan uc; ana bashkta toplamak

murnkundur:

Endustri

asanrni, Cevre Tasanrru ve Grafik Tasanrru.

Endustri

tasanrru:

uc; boyutlu

ir. Makineler, arac-qerecler,
nmcrsi tarafmdan

nesnelerin

tasarlanrnast

ve qelistirilrnesiyle

mutfak malzemeleri ve diger bircok urun endustri

bicirnlendirilir.

Bu urunlerin ambalaj:

ise c;ogunlukla grafik

nrrun cahsrna alaru iccine girer cunku her ambalaj, uc; boyutlu hale getirilmeden
iki boyutlu bir yuzey halinde yararlanmak
ustri tasanmcrsi:

ve baskrya verilmek zorundadir.

kullarurru ve uretirni daha kolaylastrracak yonternleri arastrnr,

yarn sira dayarukhhk ve islevselliqi qoz onunde bulundurur.
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Cevre tasarrrrn ise bina, peyzaj ve i9 mekan tasanrruru kapsayan oldukca
qenis bir cahsrna

alarudrr.

Bu alanda

da tasanrncmm

qorevi

pek deqisrnez:

Dayarukh, islevsel ve estetik olaru bulmak.

Grafik tasanmci ise genel olarak, okunan ve izlenen qoruntulerin tasanrrundan
sorumludur. Afisler, kitaplar, bilgi ve uyan isaretleri, brosurler vb. grafik tasanrrun
etkinlik alarn icine girer. Grafik tasanrrun amaci da gerek iletisirn, gerekse estetik
aliteyi en Ost duzeye crkartrnaktrr.

Binalar, ic mekanlar,

endustri

urunleri ve gorse! iletisirn araclan onceden

tasarlanrms olsunlar ya da olrnasmlar, bizi herhangi bir bicirnde etkilerler. Bu etki,
lumlu ya da olumsuz olabilir. Tasanm

mesajrrun doqru ve etkili olabilmesi

icin

sanm ilkelerinin bilinmesi ve bu bilgilerin nasil isleneceqinin ogrenilmesi gereklidir .

. 6.2. Grafik Tasanrn Nedir?

Grafik tasanm, qorsel bir iletisim sanatrdrr. Birinci islevi de, bir mesaj iletmek
da bir urun ya da hizmeti tarutrnaktrr. Grafik tasanm terimi ilk kez 20. yuzyrlm ik
nsmda metal kahplara oyularak yazilan ve cizilen ve daha sonra da 9ogalt1lmak
- ere basilan gorse! malzemeleri icin kullarulrrusttr.Teknoloji

qelistikce, sadece basrh

lzemeler deqil; film aracihqryla perdeye yansitrlan, video ile ekrana qonderilen ve
isayarlar yardrrruyla uretilen gorse! malzemeler de grafik tasanm kapsarm icine
i§ ve bu tanrrun anlarru oldukca qenislemistir.
sanatcrlanmn,

bask: ustalanrun

Buqunun grafik tasanrncrsr; kili

ve zanaatcrlanrun

qeleneqini

surduren

bir

lek adarrudrr.

Tasanrn, bir problemin cozurnu demektir. Grafik tasanm problemleri genellikle
boyutlu yuzeyler uzerinde cozulur. Genel olarak butun qorsel sanatlar, ozel olarak
iki boyut icinde var olan qoruntu sanatlan hemen hemen ayrn dili kullarnrlar .
..:55cfmlar, fotoqrafcilar,
~urdugu

heykeltraslar, serarnikci ve diger bircok meslek grubunun

sanat profesyonellerinin

yeni bir uyesi olan grafik tasanmci

da bircok

m problemini cozerken, bu ortak dilden yararlarnr.
Bir grafik tasanm

problemi daima iletisirn ile ilgilidir. Tasanrnci:

uygulama
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yontemlerinin yarn sira qorsel alqilarnarnn doqasrru, qorsel yarulsarnanm rolunu ve
sozel ile qorsel iletisirn arasmdaki iliskileri de bilmek ve goz onune almak zorundadrr.
Tasanmc: icin tek bir cozurn yoktur; bircok cozurn vardrr. Baska bir deyimle, bir grafik

tasanm problemi icinde tek bir doqru cozurn yoktur.

Tasanmci belirli bir mesaji belirli bir kitleye aktanrken; yine belirli parasal,
fiziksel ve psikolojik srrurlarnalarla karsi karsiya kahr. Orneqin; bir afis, parasal
edenlerden dolayi iki renkle srnrrlandmlmrs olabilir. Postayla qonderileceqi icin ya
a basrlacaqi makineden dolayi boyutlannda fiziksel bir srrurlarna soz konusu olabilir.
Afi§in herhangi bir ortam icinde alqilanabilmesi icin onqorulen uzakhk, ya da mesajm
tileceqi kitlenin yas, ogrenim durumu, cinsiyet vb. Ozellikleri ise afisin tasanmma
sikolojik bir sirurlama getirir. Butun bu strurlarnarlara raqrnen tasanrnci, hedef kitleye
soz konusu mesaji doqru ve etkili bir bicirnde aktarmak zorundadir.

lletisirn, grafik tasanmm hayati unsurudur. Zaten, grafik tasarrrm bu denli
inc, dinamik ve 9agda§ kilan §ey de iletisirne yonelik olrnasrdrr. Tasanmci; quncel
·r bilgiyi 9agda§ bir beqeni anlayrsi icinde ve yine 9agda§ arac ve malzemelerle
nmak zorundadrr. Bu nedenle de yeni egilimleri, teknolojik buluslan ve ya§ad191
nem 191n de tartisrlan sanatsal, felsefi, politik, sosyolojik vb. sorunlan yakmdan
melidir.
Tasanm egitimi bir yasarn boyu surer. <;unku surekli deqisirn, surekli bir
ilenmeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle grafik tasanm rnesleqinin
~irllkll ve nostaljik bir ki§ilige uygun bir ugra§1 alaru olacaqrru soylernek zordur. Bu
lekte basanh olabilmek icin tasanm ilkelerini ve uyqularnalanru bilmek, esnek ve
bir zekaya sahip olmak gerekmektedir.

Grafik tasanmci bncelikle quvenilir, yenilikci ve kisisel bir yaklasrrn bicirn
aya cahsir. Bununla birlikte, tasanm temelde bir hizmettir ve ayru zamanda
- · terinin, urunun ve pazann ozelliklerine ve kosullanna uygun mesajlarm etkili bir
de iletilme sorurnluluqudur. Cok daha basite indirgeyecek olursak; hesabi

wvecek olan rnusteridir. Arna bu doqalhkla rnusterinin her zaman hakh olacaqi
~t::Wnnma gelmez iyi bir tasanm, coqunlukla duygulann ve dusuncelerin paylasrldrq:
bir cahsrna sonucunda ortaya crkar. Musteri urununun kime seslendiqini,
nasrl sunulduqunu ve alas, pazarlan daha iyi bilmek dururnundadir.
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Tasanrncr, butun verileri bir araya getirerek urun ya da hizmeti sunulduqu ortam
~inde cekici, ulasilabilir ve islevsel kilan ozellikleri bulmak ve yaratrci bir yaklasrrn
getirmekle yukurnludur.

Bir tasanm ne kadar cekici olursa olsun, verilmesi istenen rnesaji iletemiyorsa
icbir deqer tasrrnaz. Bazen bircok tasanrncr, yansmalarda
u ger9egi unutur. Amerika'da iki Benton&Bowles

odul kazanmak ugruna

reklam ajansmdan Robert Pliskin

u konuda ilgin9 fikirler ortaya atrnaktadrr: "Guzellik kavrarru, izleyene gore degi§ir.
rneqin; bir i§ adarru icin sans grafiginde yOkselen egriden daha quzel bir §ey olmaz.
Sanat yonetrneni,
zgahtar,

adeta

rnusterinin

gOzelik kavrarru satan

aqzryla

konusrnasrru

bir tezgahtar

bilendir.

Satrnayt

olrnahdrr.

iyi bir

bilmeyen

sanat

onefmeninin ve rnuthis tasanmlanrnn medya dunyasrnda yer alrnasi olanaksrzdrr."

Onlu reklarnci William Bernbach, tasanrncilann
prlrna egilimi ile surekli olarak savasrnalan

salt tekniqe ya da quzelliqe

qerektiqini belirtmektedir:

"Reklarrun

acr, insanlan Orono satin almaya ikna etmek olmahdir. ikna edici unsurlar ise
- Once ve sozlerdedir."

Leo Burnett reklam ajansi ise bir reklarrunda soyle diyor: "Bu yaratrci ajansm
90k neyi qerceklestirmek

istediqini tahmin edin." Bu ba§h91 izleyen satirdaki yarnt

krsa: "Satislan". (Becer, 2006, 32)

.3. Grafik Tasanmda Yerel Yaklasrmlar

Kuresellesrne

9ag1nda, qittikce daha 90k sayida tasanrncr, her yere ait ve

iy1s1yla hicbir yere ait olmamarnn aksine, belli bir yerden geliyor olmarnn ve belli
re ait olduqu hissedilen isler tasarlamarnn 6nemini kesfediyor.

GOnOmOz tasanmcilan

kuresel bir ekonominin

pazarlar ortaya crkardrkca, tasanrncilann

icinde cahsiyor. Kursellesrne

coqunun zaman oncu olmalan ve bir

markay1 veya Orono yeni kulturlere uyarlamalan gerekiyor. Bir grafik tasanm isine
olan rnusteriler, ortaklan, matbaacilar, proqrarncilar ve izleyiciler dunyarun dort
runa dag1lm1§ bulunuyorlar

ve yuz yuze qorusrneler

qittikce seyreklesiyor.
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Oresellik ve kOresel qocebe
ucaklarnyor ve destekleniyor.
blosuz baqlanf

tasanrncrlar,

caqdas

tasanm

kulturu

Genel inarusa gore bir titanyum dizustu bilgisayar,

ve Mandarina

Duck marka valizlerle, sanm uygulamalanrnz

sizin kadar hareketli olabilir. Havaalarn bekleme salonlarmda
ren

uzun

arruruzm

ucuslarda
dismda

yeni

kalan

tarafmdan

fikirler

olusrnakadrr.

Daha

sorunlanyla

temasa

insanlann

sanrru ayrrt eden dusunce yaprst

ve iki gun doqusu

da

icin hayatidir. Tasanm

da

onernlisi,

cahsrna

qecebilmek,

kuresel

carniasi en sonunda

luslararas: Tipografik Stil akrmrrun 20. yuzyrhn baslarmdaki arnacma ulasrrustrr.

Pek 90k tasanmci yeni kOresel sorumluluklanrn

hos karsrlarnarrustrr. Musteri

fili tabanlan yayrldrkca, farkl: zaman dilimlerinde ofisler acrnrs, Snqhay'daki, Cpe
own'daki ve Buenos Aires'teki zarnaru qosteren saatleri resepsiyonlanna
ns tarnmlanna

"kuresel

erisirn"

ney'de tasarrrn atolyeleri

imecini

eklernislerdir.

olan ve §U anda Londra,

ng'dan rnusterilerle cahsan kuresel tasarimci
- etmentiqini

yapt1g1 edebiyat

dergisi Zembla,

Orneqin

asrrus ve

Londra'da

ve

Pekin, Duba, ve Hong

Vince Frost'un Sydney'den
Londra'da

sanat

basihp tom dOnyaya

"'1t1lmaktadir. "BugOn dOnya Ozerinde herhangi bir yerde olup, tasanm yapryor
ilrsiniz" de Frost. "Sadece birkac y1I once, buyuk sirketler kendi sehirlerindeki
- uk tasanrn firmalanna

giderdi. Artrk oyle yaprruyorlar. KO<;Ok kuruluslann isleriyle

daha ilgili ve dusunce yapilanrun da essiz olduqunu ogrendiler ve iyi bir e-posta
· imi kurulduqunda, projeyle ayrn Olkede olmaya gerek kalmadiqrm fark ettiler."

Baslanqrcta
~lona'da

ana kararqahi

BrOksel'de olan Base tasanm

atolyelinin

sirndi

, New York'ta, Madrid'de ve Paris'te ek ofisleri bulunrnaktadrr. Base'in

larmdan Dimitri her gun telefonda veya iChat'teyim" diyor.
· sen, bu bes atolyenin islerden cikan sonuclan aralannda sOrekli paylasrnalan
ugra~1yor: "Dunyarun

farkh yerlerindeki

islerle ilgili her gun telefonda

veya

teyim" diyor. Jeurissen , bu bes atolyenin islerinden crkan sonuclan aralannda

9ilekli paylasrnalan icin uqrasiyor: "Herkesin katktsi bulunduqu icin, gOnOn sonunda
imin

yapt1gm1

biliyorsunuz"

diyor.

Yoqun

bir sekilde

seyahat

ediyor

ve

luklarmda kar§1la~t1g1 seyler isini besliyor.

Ancak Jeurissen kuresel olmarnn negatif yan anlamlannm da farkmda. "Hangi

a

7 · de olduqunuzu anlayarnadrqrruz dOkkan ve otel turleri bar" ve Base sirketi web

J ;iode Mc Donald's

gibi "Her 09 dakikada bir dOnya cevresinde yeni bir atolye
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acrna" planlanru duyurarak dalga gec;iyor.

Tehlike, tasanrrun cok fazla uluslararasi,

ulasrlabilir ve uyum

saqlayabilir

ugunda, uysallasrnasmda ve bir yere ait olduqunu anlarnaruzi saqlayan ozellikleri
yerel qonderrneleri kaybetmesindedir.

Emigre
anderslans,

dergisinin

kuruculanndan,

yayrmcrst

bu kadar eek grafik tasanrrun

ulturun fakirlesrnesi"

olarak qoruyor.

ve

editoru

olan

Rudy

c;evresinden baqrrnsiz yaratrlrnasrrn

"Kisinin

kendi c;evresini uzerinde qorebilir

rak tasrmasrru seviyorum. Gunurnuzde her seyi birbirinin ayru kilrnak icin cahsan
- ·eselle§me guc;leri o kadar cok ki, bence kulturel ozelliklerirnizi
mak

tasanmcilar

asanrncrlar

bunu

dahil

herkesin

eserleri

sorurnluluqu

aracihqryla,

haline

kendilerine

qosterrnek ve

geldi"

yakm

diye

olan

ekliyor.

kaynaklardan

· lenerek yapabilirler."

Tasanrnci ve egitimci Denise Gonzales Crisp de "jenerik, koksuz, indirgemeci"
nmdan ayru olcude rahatsiz. "Aynm qozetrneyen misyonerler gibi, tasanm da §U
dunya c;evresinde notrlesrne
sahibi

olabileceqirniz

tohumlan saciyor. Ancak inanmalan hakkmda bir

misyonerlerin

aksine,

baskm

tasanm

dili ilkesiz

ve

911itikas1z qorunrnekte. Tek kelimeyle, tasanm globaleziz olrnustur." Grafik tasanrncr,
ve yazi karakteri tasanmcrsi

Jonathan

ulanru ozetliyor ve bu fikrin cokuluslulann
mmsel olarak dile getiriyor.
ill

: kmince

Orneqin

Barnbrok "qlobanallesme"

kelimesiyle

yaygm erisimini elestiren bir dizi ise

bir seri Tibet dua mandalasrmn

yakmdan

binlerce minik kurumsal logodan olustuqu fark ediliyor.

Tum bunlann 1§1gmda, gittikc;e daha cok tasanrnci bir kisilik sahibi olmak, esin
n

t::aii1 bulmak ve kuresellesrnis toplum deneyimlerinden

T Cjmden

koprnus tuketicilerle

dolayi yabancilasrrus ve

temasa gec;mek icin, belli bir yerle ve c;evreyle

5 p.+nt1 kurrnarun onernini kesfediyorlar. Orneqin Pentagram'm ortaklanndan
bir tasanrnci,
"Entelektuel,

New York sehri ve sokaklanyla

Paula

olan iliskisini §U sekilde

duygusal ve ruhani". Prova alanlan ve kucuk bir tiyarto

ew 42nd Street Studios binasi icin yapt1g1 cevre grafikleri ve Halk Tiyatrosu
yapt191 afisler sehrin qorsel ve sozel qurultu seviyesini,

::av

5 lenlerinin dikey dahslanru ozetliyor.

gridal plarum ve
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Chan tasanm atolyesi de bir baska sehrin - Berlin'in - dokusuna ve seslerine
nzer sekilde baqlantrhdrr. 1992'de Daniela Haufe ve Datlef Fierdler tarafmdan
rulrnus olan chan
nilikci

bir quctur

koklu bir kurulus olduqu kadar, Berlin'in tasanm
ve

nerdeyse

tamamen

kultur

ternah

tasanm

alarnnda

siparislerine

aklanrnaktadrr. Cyan, Doqu Berlin'de tasanrnm devlet tarafmdan yonetildiqi 1989
si gOnlerden kalma bir gelenekle, iki renk baskidaki ustahqrru ortaya koyarak,
- · Ok bir butceyle yaratici cozurnler Oretmek icin cahsrnaktadrr. Ortaya crkan isler
II, cesur hatta kustahtir

ve kentsel cevreleriyle

direkt olarak konusrnaktadir.

n'm tasanrncrlan cevrelerindeki binalann qurultusunun ve karqasasrrun, "icerideki
lanna" nasil zorla dahil olduquna

ve islerini etkilediqine

duyarh olduklanru

Oyorlar. " Cevrede kansrk ve bicirnsiz duran malzemelerden yeni bir seyler ortaya
or ve ses de bunun bOtonleyici bir parcasr" diyorlar. "Hicbir §ey sessizce insa
ernistir."

New York'ta Donya Ticaret Merkezi'nin arazisine insa edilmekte olan Ozqurluk
--=,i'nin

kosesindeki granit yazit icin Tobas Frere-Jones'un tasarladrqi Gotham yazi

akteri secildi. Bu kadar 6nemli bir bina icin Gotharn'm tercih edilmesi bir cernberin
lanrnasrm simgeliyor 90nkO Gotham, 20. yuzyrhn ortalannda New York'un pek
ofis

binasirun

I 5 Ldannda

uzerinde,

kullarnlan

seritsiz

icki

dOkkanlanrnn

yazilardan

ve

esinlenerek

araba

qarajlanrun

tasarlanrrustr,

neon

Sirndi ise,

I ,nmi§ ve yeniden baqlamlastrnlrrus olarak sehrin en onemli gurur sembolOnde

I

5 i,or.

Yazi

karakterinin

ilk esin kaynaq:

Liman isletrneleri

OtobOs Terminali

Q 5 7 srydr. Karakter setini tamamlamak icin yardrmci kaynaklar arayan Frere-Jones,
•••••••h~attan'in orta bolqesinde bulunan ofis binalanna odaklandi. "Bu surec icerisinde,
5 Harda baska seyleri de fark etmeye basladrrn, Gotham'la hicbir iliskileri olmasa
ograflanmay1 hak ediyorlardi.

"Frere-Jones,

fotoqrafladrq:

elle boyanrrus,

e oyulmus yazilar gibi 6rnekleri ("yerel" kelimesini kullanmaktan

iE

z

ak)

"tipografik
cekilrnis

olmayan
isaret

yazr"
yazilan

diye

adlandrnyor.

koleksiyonunda

Su

anda

yaklasrk

ozellikle

New

4000

York

fotoqraf

- ·1yanin diger ucundan ve kaynaqrndan koprnus dahi olsa, toketiciler otantik
••

7 Orimler icin bir ozlern duyuyor. ironik olan, her yerde her olandan haberdar
· yerlerde bir seylerle baqlanti kurmayi daha 90k istiyor olrnarnrz. Orneqin
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e'in yartrci vonetmenliqini yaptig1 Beople adh dergi Belcika kulturune odaklarnyor
dolayrsryla pazanru coqraf olarak belirlernis qorunuyor.

"Baslanqic

noktarruz

oldukca

yereldi"

· inde bu proje Ozerinde uluslararasi

diyor Jeurissen,

"Ancak

krsa sure

ortaklarla cahsir hale geldik. Dolayrsryla,

urel ilgisi bolqesel olmasma raqrnen, New York'ta ve Tokyo'da alrcrlar crkrnaya
dr. "Beople tasanrrun anahtar bir rol oynadrq: omeklerinden sadece biri.

Hollandah

tasanmci

Jop

van

Bennekom'un

yarattrq:

Re-Magazine,

bu

nmedik egilimin bir baska orneqi. igeriginin yerelliqine ve spesifikliqe raqrnen
yakmlanndaki
--.anllklan

Eavrin'de sans ternsilciliqi yapan 44 yasmdaki Marcel'in yemek

ya da Londra'da yasayan ve depresyonda

olan Hester'in orneqinde

-u gibi tom bir say, tek bir kisiye aynllyor) derginin okur kitlesi coqrafi smirlara
almaksrzm, ortak bir bakis acisma sahip kisilerden olusuyor.

Konferanslar,

yansrnalar,

festivaller,

sergiler,

misafir

ogretim

qorevlileri,

37 g dar, online ve basil! yaymlar, ftp siteleri ve yazrh mesajlasrnalar

sayesinde

5 5 1raras1 seviyede temasa qecebilme potansiyelimiz, yorucu ve akil kanstmci
5 7 I7or. Bir odaklanma cabasi ve dolayrsryla bir kimlik arayrsiyla, Beopll ve Re-

ma

tioe

gibi

yaymlann

okuyuculan,

dOnyanm

diger

ucuna

ait

dahi

olsa,

t 5 5 J ligince yerel bir trru arayrsindadrr. (Twelow, 2008, 14)

el Dizayn Egitimi

~ Kapsamryla Dizayn Nedir?

organizasyon yeteneqine sahip olmak ve onu kullanabilmektir." Kisi, ancak

If 7 7

• gorOldOgOnO anlarnh olarak alqrlar, benimser ve yaratilrms olan tasanrnm
anlar,

onu tarnmlamada

katkrda

bulunur.

Kisinin

bu sayrlan,

sentez

atkrstrun bile tek basma yaranci bir taraf vardrr. Mirnarlik egitimine

......_..j - hele bizim Olkemizde gogu kez hasbel kader gelmektedir

- unlu bir

benzeri bir sanatci kabiliyetinde olsa ve bu konuda ne yaptrqrru bilen
rhllg1yla cevap

verebilseydi

qorsel

eqitirn problemi

diye bir sorun
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hnazdr. Ancak,

ogrenci

her zaman

kendisine

verilen

her konunun

derinine

bilmeli ve bu caba icerisinde olrnahdir.

Dizayn cahsrnalannda verilen herhangi bir konu once zihinde tasarlarur, hayal
ilir, zihnimizde bir form beliriri nedir FORM?

Gunluk dilde sekil ve form r;ogu kez sozun qelisine gore yer deqistirerek ayrn
rndayrrus gibi kullarulrnaktadrr. Gen dilimizde eek defa form deyince, ilk once
de akla gelmektedir gelmektedir, oysa form bicirnler ihtiva ederi olcusu ve bir
mda yerlesrnesi olan bir kavrarndrr.
lardan birinin eksikliqi ifadeyi zayiflatabilir.
m, dizayn da zihinde

tasarlanan

Formi zihinde tasarlanan bir fikir, bir

formun,

kag1t uzerine nakil, cizirni, yani

edilisidir.

Bazi eqiticiler dizayrn iki anlarnh goru~ olarak ta nitelerler. Yani tasarlanan
kag1t uzerine qecirildiqinde qorulen eksiklik ve aksakhklann giderilmesi, zihinde
anana uygun olana kadar eskizlerle duzeltilrnesi anlarrundadrr.

Dizaynm en onemli islernlerinden

~;:-..ynm
i'.ii

biri suphesiz cizirn islernidir. Cizim hem

ilk asarnasr, hem de mevcut obje veya herhangi bir kavramm iki boyutlu ir

Ee""'de qerceklere uygun olarak ifade edilmesidir, mutlaka sanat olmasi gerekmez;
ki, bir sahnenin fotoqraflarla

ifade edilmesinin

fotoqrafcrhk olmayacaqi

gibi.

icin baslanqicta cizirn isine biraz daha fazla yer verilecektir.

Dizayn eqitirninin ilk asarnasmdaki cizirn calisrnalannda
m

incelemek icin cizilir,

w-ivi sadece cizirnin icine sokmak icin degil, formun kendisini, onun hakkmdaki
· ve objeyi tam olarak tarurnasi ve doqru qozlern yapmasi icin cizilir.

Burada

t

uzerinde

k:rde qorulen

husus,

mambran

yaprsiyla

sadece

9121m

anlasrlrnasmda
bir baqlanti,

degil

,

bu

cizirnin yarandrr.

enginardaki

rnoduler

lleme de Fibonacci serileriyle (1, 2, 3, 5, 8, ... )bir iletisirn kurulabilir.

Bu qorsel

t

gereken

temel yaprrun formalanrun

FREI OTIO'nun
•

durulmasi

yapilardaki

benzerlikler,

egitimle,

ogrencilere

qunluk

Rue (refine) ve qorsel arulanrn da zenqinlestirrne firsan verilecektir.

qorusleri
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, genel ve fiziksel yaprrun i<; yuzune yaklasrmda fevkalade

bir yoldur. Bilesik

rlar Ozerinde bir ayiklarna yapmak ve incelemek, formun hem dizayru hem de
lizi icin gereklidir.

illeri serbest el hareketleriyle vermekle, zihindeki fiziksel benzerliqi islenmis olur.
~al nesneler Ozerinde cizirn uygulamalan,

ogrencinin

doqa ve mimari formlar

mdaki bilgisini, gorO§OnO de arttrnr ve ilham kaynaqt olur.

I cizileceqini ogrenmek, sanat deneyimi yaprnarrus 9ogu kisiler icin - daha once
sozu edildiq] gibi - sanat ile e§ anlama qelrnistir. Ve onlar sanatta basanh
alanrun nedeninin

cizernernek

olduqunu

zannederler.Kimon

8lflda ogrenciler Ozerinde yaptig1 arastrrrnalar ve uygulamalarla

Nicolides,

90k

bu yanhs konuya

-~trdu.an okurnaktadrr. Aynca cizirnin, ozel bir tann vergisi deqil doqal bir yetenek
~unu vurgulayarak birbiriyle ilgili iki islevine isaret etmektedir.

"GorO§'O obje veya sahnelerin (olay, qoruntu) suretini qorup alqilarna ve
anlamaya ahstirarak, kisinin gorse! belleqini (hafrza) zenqinlestirmek.
Gorsel belleqi, benzerlikleri yaratrci bir sekilde kullanarak yeni qoruntuler,
yeni mesajlar olusturrnaya ahstrrmak.

r.

ler §U anlamda birbirleriyle

iliskilidir: birincinin ogretimi ikincinin kapsarm

7 }se vurgu, "teknik" Ozerinde deqil, yapirun anlastlmasi yapiyi olusturan unsurlar

';.'r

bicirnini veren iliskilerdedir.

I Dizayn Egitimi Proqrarru

emel dizayn
lllllli~lelP

tarnmlamalar,

kursunun

baslanqrc

saqlarna

egitimi proqrarrn icerisinde

psz- e

tom

uygulama

ve teorik

ogrencinin malzemeleri kullanma, bir formal organizasyonu

ifade ve iletisirn

asaqrda

asarnasrnda

iki olgulan

sOrecine girmesine

yardrmci

olrnaktadrr.

yer alan bu hususun en onernli katkrsrnm

kazanmasrru

v e alqilarnasrru

saglad1g1 ortak

vanlrrustrr.

Ogrencilerin

cevreyi

duyarll

bicirnde

qozlemlemesine

ve

tepki
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qostermesine
Ogrencilerin gayret etmeyi ve yarqrlamayi ogrenmesine
Gorsel ifade qucunu arttrrmasma

Ogrencilerin

ifade qucunun

arttmlrnasi

unku gorse! dil ve ifade ogrenilmesinden

icin gorse! dilin qelisrnesi

gerekir.

qorsel dusunce qelisrnez. Aynca gorse!

gorsel dusuncenin yerlesmesi icin olduqu kadar, gorse! diyaloqun kurulmas: icin
gerekmektedir.

Gorse! diyalog, varatrci kisi yani sanatkar ile sanat veya mimari eser arasinda
olan bir iletisirndir ve ayrn zamanda bir obje ile onu qozlerneyen kisi arasmdaki
· olarak da tarumlanrrus bir fizik i varhk olarak ortaya crkrnaktadrr. Estetik bir

. . er kazanrnasi ise, ancak kisinin estetik deney icinde bizzat aktif bir rol alrnasrru
!mrektirir ki bu, kiminin baz: estetik kavram ve deneylerden haberdar olmasi anlarruru
1-.naktad1r.

Aks halde ne bu etkilesirne katilabilir ne de eser ile yaratrcrsi arasmdaki

Bir sanat veya mimari eserde verilmek istenen ifadeyi kendi kisisel itetisirn
nda bizzat kendisi deneyerek
~

bicirnlendirecek

olan yine qozlemcidir.

Genel

tum eserler, onunla edilgen veya etken bicirnde ilgilenecek kisilere hitab eder
eek, bir gorse! diyaloqun parcasi olduklannda

en tatminkar ve etkili ifadeler

gelirler. Bu ifadenin gerek olusurnu ve gerekse anlasilrnast
surecinde bu egitimlerden haberdar olmasi gereklidir.

emel Dizayn Egitimi 4 ana Bohimde Ele Almmaktadrr,

iZAYN Elemanlan,
I lletisirn ve Gorsel Alg1,
yn ilkeleri,
n - Form ve Geometri

icin, ogrencinin
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.8.2. Mekan - Form ve Geometri:

Temel Dizayn egitiminin mimari tasanrn (Architecrtral Design) entegrasyonu
egitime yeni qelrnis ogrenciye once <;EVRE ANALiZLEME, GORME, GOZLEM ve
TESBiT cahsrnalariyla baslar: daha sonra basit fonksiyonel uygulamalanyla (
Sergi mekanlannda pano duzenleri, Pazar yeri standlan, sehir mobilyalan ve park
etutleri, cadrrh kamp kabinleri ve piknik yeri duzenleri . . . vb.) iki ve uc; boyutlu
olarak yavas yavas mimari dizayna ahstrnhr. Bu, mimari dizayna entegrasyon bir
aska kitapta ele almacaktrr.

Dizayn Elemanlan:

Burada dizayrnn genel bir tarurru yaprhrsa, "Zihinde canlandmlan, hayal edilen
arlanan) formun bir maksada hizmet edecek ve yaratrci ozellikte olacak
ude kag1t uzerinde cizirni, resrnedilisi dizayndir. Denebilir. Mevcut bir seyi bir
en bir yere kopya etmek veya yeniden cizrnek dizayn deqildir. Yaraticrhk,
giyle, renkle veya benzeri bir takrrn elemanlarla ifade edilrnedikce kisinin
smda kalrr. lste bu ifade ediste bir takrrn elemanlar kullarulacaktrr.

Bu elemanlar dizayn elemanlandrr, ve soyle siralanabilir.

okta, cizqi .yon, olcu, bicirn, deqer, doku, renk.

. 8.3.1. Nokta:

Nolda en basit dizayn elernaru olarak kabul edilir.

- uk bir nokta, bir baslanqic ifade eden ve qoze gelen qorsel bir enerjidir.
nokta ayrn zamanda bir yer, bir mahal de ifade eder. Nokta, iki cizqinin
ktasi (odak noktasr) gibi sembolik bir icerik seklinde de qorulebilir.

KJee'ye gore de duz kag1t uzerinde kalemin dokunrnasryla beliren nokta
oluyor, bu nokta kalemi tutan elin enerjisi ile yukludur. Noktanm

5

5 lilden cizq], cizqiden dikey (duzlern), duzlernden hacim ve diger ogeler
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Birden fazla nokta olduqu zaman, bir olcunun olusurnu bir ara, bir yon faktoru
ortaya cikar.

Serbest kullarulrrus noktalar (Benekler) bir grup veya bir yayrlma icerisinde
bulunduklan zaman, yuzey uzerinde bir gerilim ve qorsel enerji degi§ikligi yaratrr.

Noktalar farkh ara ve olcude olduqu zaman bu noktalann cevresi bir alan veya
deqisik yuzey gissi verecek sekilde ifadelenir ve hareketlenir. Bir nokta, cizqi, alan
ve yuzey ifadeleri izafidir (qorceli, relativ) her biri bir digeri gibi qorulebilir.

Cahsmalanrmzi

canlandrrmak,
Orneqin;

yenilemek

icin

kaynaklan

incelemeliyiz

yapraklan

cizdi, cizdi . . . lsledi ve her seferinde

daima

doqadaki

buyuk usta Matisse, bahcesindeki
bitki uzerinde

zengin
creek ve

yeni seyler

gorduguno fark etti. Matisse ve diger pek coklanrun yapt191 gibi, burada daha
fazla qozfern, daha fazla cizirn ve daha fazla deneyim cok onernlidir.

Oc; boyutlu cahsrnalar icin de Mikelaj'in §LI sozlerini burada hatrrlamakta yarar
ar. "Butun heykeller bir mermer blokun icinde gizlidir ve her turtu fiqurler gerc;ege
~kmak

icin onu yaratacak olarun yani sanatcrnm hayal qucunun zenqinliqi ve

knik ustahqrru bekler" ...

1.8.3.2 Cizgi:

Cizqisel

elemanlann

turnu,

dinamik

bir ifade olarak

alqrlarur.

Kaba

bir

elleme yaprhrsa: Yatay doz bir cizqi kuvvet, stabilite yani sukunet ve duzluk,

- sey cizqiler (dusey duz), bir kat2iyet, kesinlik ifade eder.

Koyu ve kahn duz cizqiler carpicrhk ifade eder. Yatay ve dusey duz cizqiler,
Ii bir anlatrrn elemarudrr. Zig zag cizqiler, bir seyi hareket ve heycan

hissini

eder.

Diyagonaller de yonsel itme quclerini, yatay ve duseyle doqru kararsrzhqrn bir
~eti

olarak nitelendirilebilir. Yatay ve dusey cizqilerle yapilan cahsrnalar dahi
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yatay ve dusey; beraberce, gerilimlerin dengeli bir sekilde hareketini takdim eder.

Cizqi, qorsel bir kuvvetse aktif; renkle renk, veya kutle ile uzayin arasrndaki
srrun belirttiqinde pasif etkidedir.

Sanatm cizqiyle basladrq: bir qercek. Nokta yukanda da belirtildigi gibi, onu
baslanqrc kabul eden bir mesafe boyrtunda uzandoqi zaman cizqi meydana gelir.
Yani c;izgi bu noktalann birikimiyle olusrnus bir dizi, bir zincir gibi de dusunulebillir
e c;izgi bu zincirin uzunluqu boyunca yuruyen bir enerji qorunumundedir.
inetik elernarun

varl1g1 sebebiyle

olusan

cizqi, qorsel

Bu

iletisirn aract olarak

subjektiv ve objektiv dOzeyee kullarulabilir.

<;izgi, hareket ve bicirnden baska qerektiqi kadar ve duzenli kuliaruldrqmda
- al olarak

ritimi de saqlar.

osterebilmesidir.

En onernli

ozelliqi

Somut bicirni anlatabilmede

kutle veya somut

cizqinin akicr, temiz ve keskin

ast gerekir. Bir konuyu ozlu olarak qosterbilrnede
klarnadrr.
larak,

Klmla§g,

inceleyerek,

bicirn ve duzene

umsal bir quze

acrlarak,

keskinlesip

l§lk deOerleri

bicirni

-

katar,

bicirn ve duzene

cizqinin qorevi secmedir,

yurnusayarak,
etkinlik

koyulasrp

kazandrn.

l§lk deqerleri

-

Bbylece

katar, etkinlik

ndinr. Boylece duyumsal bir quce eriserek nesnel gerc;egi yansrtrrken ona
un bir anlam katar.

Cizgi bir noktarun hareken durumu olarak tarif edilebildiqi

hibi, uzunluk ve

i~ligi olan sekil olarak ta tarurnlanabilir ve de formlar arasindaki devarnhlik

Benzer bicirn ve deqen acilann devamhhqi ile olusrnus cizqisel bir qorunurn.

cak, uzunluquna oranla, geni§ligi cok az olduqundan

--,uuu bir eleman

c;izgi genellikle tek

olarak alqrlarur.

gbrsel sanat egitimine yeni bailayan ogrencinin el ve
isbirliqini

ve

~£ hpualan yaptmr.

hakimiyetini

saqlarnak

191n baslanqicta

bol bol cizqi
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1.8.3.3. Yon:

Diyagonal doqrultular

yonsel itme quclerinin yatay ve duseylere

reketi olarak nitelendirilebilir.

doqru bir

Cizqinin doqrultusu geni§ bir yuzeydeki hareken

~rungesi bakrrrnndan cok onernlidir,

bu hareket cesitli elemanlar

ve onlann

~-ellikleri arasrnda ilgi devarnhhqi kurar, daha once de belirtildiqi gibi bir cizqi
amik,

sakin

veya

gozisyonunun

sert

bir

harekete

sahig

tom ,fadesi ile yakmdan

olabilir

ki,

bu

yer

ald191

ilgilidir. Hareket eden bir formun

isyonu yon olarak yukanda kaydedilen dusey - yatay ve diyagonalden baska
- ~vresel,

merkezsel, konsantrik, eksantrik, sqira] ve rotasyon, vb. Olarak ta

stirilebilir .

. 4.0lcu:
Olc;u, ozellikle mimarllk rnesleqinde en cok kullarnlan sozcuklerden biri, ve de
~n

beraberinde

llpnileriyle

beraber

PROPORSiYON
deqerlendirilen

gelir.

Olc;u,

bir orqandrr.

gnellikle,

Yaprlann

insarun

kendi

her ceyden

once,

e yasayan insanlarla orantrh olarak meydana gelmeleri gerekir, yaprrun
gore buyukluqu

ri.1

7 olojik rahatsizhlara

doqru qerceklesrnediiqi

zaman, bazen fiziksel,

sebeq olur. Dar bir koridor, basrk

bazen

bir tavan, insarnn

IL 7 llk>jik yapismda olumsuz reaksiyonlan uyandrnr. Olcu kavrarru, sinsanla yap:

;

.c:Ja olduqu gibi, yapiyla cevre arasmda da sozkonusudur. Yapmm fiziksel
•

c icindeki etkisi yap: dizayrnrnn bir bolurnunu teskil eder. Bir meydan ortasma

;p

5 ;titilen anet, bir parkla icine kurulan pavyonlar arasrndaki boyutsal iliskiler ya
bir yapmn cevresindeki

p

meydanla

iliskisi, cevreye

gore olculu alma

runm kapsarru icine girerler.

vrarmrun bir diqer anlarru da yagmm veya objenin kendi icinde olculu
Soyur olarak iki buyukluk arasindaki sayrsal iliski veya butunle onu
iren elemanlar arasrndaki iliski anlarnrna gelir. Buna mimarllk dilinde
· PROPORSiYON
~·:111d191

denilmektedir. Gercekte herhangi bir proporsiyonun

yuzey veya kutlelerin diger ozelliklerine

struktur

ogelerinin

kendi

iclerindeki

baqh olarak dgi§it.

proqorsiyonlanru

elkiedigi bir qercek. Orneqin ayru yukseklikteki

doqrudan

duz catry: tasiyan tas

eya agac; ayaklar arasrnda acrk bir fark ararur. Tastan bir DOR
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sOtununa uygulanan olculerin bir demir suruna uyqulanrnasi dusunulernez.

Bir nesneyi ne ise o krlan, onu sayrsiz diger nesnelerden ayrrt etmeyi saqlayan
un niteliqidir. Tum nesne ve olaylann bir niteligi vardrr. Belirli bir nitelik drsinda
ir nesne bir niceliqe de sahiptir. Nitelikten farkh olarak, nicelik, bOyOklOk ve hacim
i, nesnenin icinde varolan ozelliklerin buyukluk ya da qelisrne derecesiyle
neyi karakterize eder. Genellikle nicelik bir sayryla ifade edilir. Nitelik ve nicelik
irine baqlidrrlar, 90nkO bir ve ayru nesnenin yonlerini temsil ederler. Bir baska
isle "nitelikle niceliqin birliqine
191

oi.cu denir. 0190, bir nesnenin ne ise O olarak

bir cesit srrur ya da cercevedir. Ol90nOn qozletilrnernesi, nesnenin

kiksel bir baska nesneye donusrnesine yol agar. 0 halde, nesnelerin deqisik
=

-1eri tarnmlayan "nicelik ve nitelik birliqi'run olcuyu belirlediqi ve olcunun de "bir
enin sirur ya da cercevesini" qosterdiqi soylenebilir.

Cisimlerin olcusu (boyu, buyukluqu) vaziyeti, uzakhq: ve derinligi bazi fizyolojik
psikolojik etkiler dayanarak deqertendirilir.

Cisimlerin olcusu bunlann retin

inde brraktrqt imajm buyukluqune, diqer cisimlerle bunlar arasmdaki orana ve
· irnler hakkmda onceden bildiklerimize dayanarak deqerlendirilir. Bu sartlarm
~a

cismin olcusu, retin Ozerindeki imajm boyu ile birlikte degi§ir. Bu
cismin

~ndirilmesinde

diger

cisimlere

oraru

da

onemlidir.

Yani

olcunun

tertiq, kapsam onemli bir faktordur. "lcinde bir nesne, bir

veya bir olay bulunan durumun butunu alqrladrqrrruz seyi belirtir". Bir,

a

;ek1en mevcut 6190 farki vardrr, bu objektif olarak qorulur, bir de es olcude

..-gu

halde kendi tertipleri icinde 0190 farki varrrus gibi alqilanan dOzenlemeler

khk 6190 farki yaratrr, es olcude iki kareden parlak deqerde olaru digerine

a buyukrnus gibi alqrlarur. Yani 6190 relativdir (qoreli - izafi). Bir uzun
bir cizqiyle yan yana konduqunda daha da uzunrnus gibi alqrlarur.
ir nokta plan daha qens bir nokta veya planla yan yana geldiginde daha
~gorOnOr.
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.8.3.5. Bicirn:
Tabiatta sayrsiz, farkh bicirnler mevcuttur (ve sonsuz deqiskenlikte). Biz onlan
sit ve dOzenli bir sekilde simrlandmp

inceleyebiliriz. Butun bicirnler, geometrik

- irn veya geometrik bicirnlerin bir araya qetirilisi gibi basitlestirilebilir. Orneqin bir
- c; bicirni bir silindir veya kure gibi gissedilebilir. Bir ev, dikdortqen ucqen veya
~..._ ve prizmalar bilesirni olarak qorulebilir. Esas geometrik bicirnler (kare, ucqen,
) dart cesitli yon ile karakterize
ler, diyagonal (koseqenseljler

edilir. Yatay ve dusey c;izgi ile karesel

ile ucqen, sOrkilOr doqrultu ile dairesel bicirnler

•illlde edilir. GOnlOk dilde bicirn yerine Form da kullarnlagelmektedir. Tabii ki ayn
kavrarnlardtr. Aralarmdaki fark, formun sadece bicirni isaret etrnediqi , renk,

li1 5 7 ku, vb. diger elemanlarla dizayna ait ilkeleri de ic;erebildigi qerceqidir, ve bicirn,
illr 5 - na iki boyrtlu bir eleman olarak kabul edilir, cizqinin farkh olcu ve farkh yonde
~etiyle

srrurlandmhr. Bicim, boyle qorsel olarakk bir c;izgi ile strurlandmlrrsa

renk yahut diger farkryla

a§ig1da qorutecek

I7

bir alan

birkac ornekteki

ifadesi olabilir.

Yani

gibi hacimsel qoruntulerin

-jir, yani VOLUMETRiK'tir.

geometrisinin
e bunlann

IF

belirtilrnis

esasrru olusturan
yan yana

veya

kare, ucqen ve daire gibi geometrik
"suqerqoze"

dOzenlemeleriyle

olusan

7 r sonsuz zenginlikte bicirn irnkaru verirler. Dizayn egitimine henuz qirmis
~e

bu geometrinin

butun

qorsel

inceliklerinin

ogretilmesi

geektir.

ra qorulur ki bu geometrinin sik: dOzeni icerisinde yaratrci olabilme
dur.

'ALUE

kelimesinin

kar§1l191dir.

GOnlOk

dilde

ton

olarak

da

matik renk dediqirniz siyah - beyaz belirli oranlarda kanstrrihrsa

beyazm es olcude karrsrrrunyla elde edilir. Burada oranlar
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~ istirilerek siyahtan beyaza kadar ki harmonik qidiste bircok griler elde edilebilir.
raturlerde

bu deqer farklanrun

dokuz derece

icinde en belirgin olarak ifade

·1eilecegine isaret edilir. Notr grinin ustundeki deqerler acrk deqerler, altmdakiler de
deqerler olarak adlandrrrhr, iki boyutlu bir dizaynda bu deqer farklll191 derinlik
· i yaratan ozelliklerdir. Koyu deqerler, bakan isiye daha yakrnrrus gibi alqilarurlar.

1.8.3.7. Doku:

Objelerin

alqrlarust elle yoklayarak

vya

narak alqrlayrsta duyu orqanlanrruzdan
dokusu sozkonusudur.

1~1k tesiriyle

qoz yoluyla

olur. Elle

deri rol oynar ve o nesnenin dokunsal,

Kaba doku, yurnusak doku, sert doku gibi tabii doku

lerin doqada bulunduklan

haliyle veya sonradan elle ya da mekanik olarak

her turlusu yani tabiilesrnis bunyesine islenrnis dokunsal dokusudur.

Tanbii dokunun qoz yoluyla zihinde brraktrq: tesir nesnelerin qorsel dokusudur.
yans1tma durumun gore deqisik ifadeleri vardir. Nitekim islak, kuru , puruzlu
uzggn cilah gibi degi~ik dokunsal ozellikte dart yuzeye ayru siddet ve deqerde
surulurse her yuzeydeki alqilarus: farkh olmadtadrr.

Ookunsal yahut qoresel dokunun 1~1k yoluyla bize brraktrqt hissin grafik ifadesi
kudur. Suni doku yalrnz cizirnle deqil, cesitli yollarla da yapilabilir. Kalem,
firca , pamuk guskurtme veya mekanik olarak ggravur ve fotoqraf tekniqi ile.

ve yurnusak doku tipleri verilmistir.

eski zamanlardan
renklerin

..-.....a

beri insanlann

insan

uzerinde

ruhu uzerinde

durduqu

onern!i bir

ne gibi reaksiyon

vucuda

rken, fizikciler de onu 1~1k olarak ele ahr ve kanunlanru

inceler.

en quzel eserlerini yaratmaya cahsir.
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-·on sOsleme sanatlan ile mesqul olan diger sanatkarlar icin de ihmal edilmeyecek
ar onernli bir elernandrr. Orneqin mimar veya dekorator, 91glak dort duvardan
ret bir odaya canhhqrru renkle kazandrnr los bir avluyu rsikh, soquk ve manasiz bir
· sevimli ve steak yapan bir etkiyi renklerin yardrrru ile verebilir. Hatta renklerle bir
irn optik illOzyonlar yaparak basik tavanlan yOksek, dar odalan olduqundan daha
i~ qostermek rnurnkundur.

Renk, bilimsel

olarak soyle tarif edilebilir:

l§1gm dalga uzunluquna

gore,

urnuz yoluyla bize uyandrrdrq: histir. K1rm121, turuncu, san, yesil, mavi, mor gibi
u~ag1rn teskil eden bblOmlerin karakter ve hOvOyetlerini ayrrt etmek

uzere

nd191m1z terimlerdir. Newton qunes 1§1gm1 prizmadan qecirip kmlan 1§191 beyaz
perde gzerinde alrrus ve qokkusaq: renklerinin olusurnunu qosterrnistir. Newton
"Solar Spektrum" renk seriti adrrn verrnistir."

Her

nesnenin

rengi,

onun

bir

takrrn

l§lk

dalgalanrn

emip

digerlerini

itrnasryla olusur, insan gbzO 700 - 400 milimikron arasi dalga boyundaki isrklan
12 gbrebilmektedir.

700 milimikronun

otesi enfraruj ve 400 milimikronun

aln da ultraviyole mor

· renklerdir ve ozel araclarla gbrOlebilir. insan gbzO yardrrnsrz olarak ortalama
dar rengi bir renk seridinde qorulebilir.

Evrensel

olarak

renkle

ilgili

her

soruna

temelden

cevap

verebilecek

mellikte olan MUNSELL sistemi renk dOzenini incelemek icin bugn en qecerli
olarak bilinmektedir.

Renk cernberinin icinde san, mavi, ktrrruzi renkler eskenar ucqen olusturacak
irinden ayru uzakhk ile atynlrrus bulunrnaktadrr. Cernberi tamamlayan butun
bu 09 rengin karismasmdan

meydana geldikleri i9in bu 09 renge ana renkler

ktedir. Yesil turuncu ve mor renkler bu renklerden doqan ikinci ana renklerdir.
~mberinde bitisik olarak qorulern renklere harmonik renkler denir. Harmonik
in ozelliqi daima, aralarmda ortak bir rengin bulunusudur. San ile yesil bitisik
ir ve san ortak renktir. Harornonik renkler ayru dOzenleme icinde birbirlerinin
· i azalterak olduklarmdan daha zayif alqrlarurlar. Renk cernberinde capm iki
· renkler kontrast renklerdir. Orneqin, krrmrzrrun kontrasti yesil, mavinin ki
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cudur. K1rm121 ve turuncu ile bunlan icine alan renkler steak renklerdir. Mavi ve
cine alan renkler de soquk renkler diye adlandinhr.

Steak rekler mekan icindeki yerlesrnelerine gore one cikma hissini verirlerken,
renkler de geri cekilir, daha uzaktayrrus gibi alqilarurlar.

derecelenmesi de derinlik alqrs: veren ozelliklerdir. 01<;0 bahsinde isaret edildigi
1 renk siddetindeki iki alanda konyu deqerldeki zemine yerleseni, acik deqerli
ekinden daha parlak ve dolayrsiyla da daha buyuk olarak alqrlanrnaktadrr.

renge ait bir tarnrn verilecektir.

1;-.n.enk

krrneti, yoqunluk

(Choromo,

saturation)

gri skalastna

oranla rengin

zay1f1191 veya kuvveti demektir.
afif renk: Saf esas bir rengin (tupten 91kt191) beyazla kansrrus sekil, orneqin
be, filizi yesil, v.s.

IIIIB(oyu renk: Saf esas rengin siyahla kansrrus sekli, kahverengi, bordo, vs.
: Saf bir rengin gri ile kansrrus sekl., orneqin kakyst rengi, tarcm rengi, vs.

aauogadaki renklerin buyuk c;;ogunlugu ton olarak karsrrmza crkar.tl., Gurer, G.
-

r, 2004, 8 - 76)
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. Egitim ve Gorsel Sanatlar

.1. Egitim Kurumlarmda Durum:

Egitim kurumlarmm

c;ogunda, sosyal bilimler ve fen bilimleri

her ders

rarrurun bir parcasrdrr. Her iki alanm egitimcileri, birbirlerinin sahalanrun onernini
erini kabul ederler, bir biri, kendi disiplinlerinin belirli kapsarnlanrun yarn sira atikte mantik, sanatta yaratrcrlik, sosyal bilimlerde sosyal deqerler gibi her uzmanllk egitimi icinde onernli ve tarnarnlayrct ozellikler
lerini soylerler. Fakat bu ortak anlayrs, pratik bir bicirn, duzenli bir program
bir ders proqrarm haline donusturuteceqi

zaman bu anlayis bozulmakta ve

i zithklar ortaya crkrnaktadrr.

Boylece, herkes diqerlerinin onernini kabul ederken, kendi alarurun onernini
fakat kimse de diqerine fazla bir §ey vermeye ugra§maz ve de buna hazir
. Bunun karuti program ve ders planlanrun c;ogunda qorulebilir,

Fakat fen bilimleri programmda, sosyal bilimlerle ilgili derslerin arttmlrnasi veya
ilimlerde fen derslerinin arttmlrnasmm, sorunu cozebileceqi sarulmarnahdrr.
her iki dal da kendi iclerine donrnustur, kendi iclerinde yalruz ve parca
..._._br. Orneqin, bir sanatcrrun hayatrru incelemekle qecen bir yanyrl veya earth
sanatm kisisel ve sosyal bir
rak ne olduqunu anlamasma yetmez.

qorsel alg1 ve gorse! duyarhhqm bir · yolu oalrak ne olduqunu

..__,t..tt,:i

da yetmez. Bu tor egitim, ogrencinin kendi toplumunun gorse! sahnesine
lrnasrru da saqlayamaz.

~y

bilimsel konular icin de gec;erlidir. Cunku burada uzlasrna alanlan,

olmayan kisinin alg1 ve anlayrsryla hie; ilgisi olmayan bir bicimde

I

7 7 clir. Bu tor kurslar, ogrencinin deneyiminden apayn bilgi alanlan verir.
en buyuk egitim karrnasalalnndan birinin kokeni, egitimin hem gene!,
•mannla~maya yonelik olmasi kavrarrudrr.
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Kururnlasrrus eqitimin modern formunu ele almadan once, ilk c;aglarda insarnn
· nasrl bitinclendirdiqi soyle gbz onune getirilebilir.

Goc;ebe adam, kendisine yiyecek ve su saqlayan nehir boyunca yururken,
"'unu gidermek icin cukurlastrrdrq: avucuna ald191 suyu dudaklanna qoturur,
"tas" kavrarru doqrnustur. Toprakla oynarken, carnura dokunmanm hos bir
"'unu, kolayca sekil aldrqrru, kuruyunca bicirnini koruduqunu fark eder, artrk
yapabilecektir.

Toqrak kabm yaprlmasr,

onundeki

maddenin

ona verdigi

llarnm ve icqudusel oyun edinmeleriyle baqrrnhdrr.

n, carnuru diger topraklardan

ayrrabiqdiqi, doku ve plastik ozellikleriyle

pt191 ve 1s1 altmdaki deqisirnini qozlediqi zaman kesfetrnistir.

ancak onu belirli bir amaca gore kullarnp deneyince olasrliklanru

ve

manru tam olarak anlarrustrr. Bu durumda bilgi ve kullarnm srrurlanru tam
.:s.&WT11~t1r.

Bu durumda

bilgi ve kullarurn

karsihkh

iletisim

halinde yani

insarnn meraklr, onu farklr gordugu
•

bir toqrakla

,a.wa itmis; rahat yasarna ve hoslanrna arzusu ellerinin ve harketlerinin bir
tarak doqay: ayaqma qetirrnistir. Banyo kuveti bir gal; dus, bir bulut
Ian daha

modern

bir hale de sokabilir.

Bilginin elde edilmesi

· mesi, insan rahathqrna ve beqeni duygusuna cok yakmdan baqhdir.

e

ogrencilerin

memnundurlar.

c;ogu

bilginin

Belirli

bir

onernli kesifler yaprlrnasma

belirli
konuyu

bir

yonu

uzerindeki

ogretmek

toplumun

yol actr, genelden

ozele bu

de bilimde amac ve kapsamda deqisiklikler getirdi. Fakat

• c sleki egitim arasindaki ayrnrn baslarrus oldu ... ".

parcalara

aymp

bozarak

ayn ve baqrrnsrz elemanlar

uyqularnast ufak ufak bilgilere aynhr ve uzrnanrnasrna
nu alrrus olur.

aruarruru

kouryabilseydi,

yani,

kisinin

kendi

alaruru
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• - Egine anlayabilmesi olarak kalsaydr: bu derece derin bir anlayrsm, kisinin kendi
m

drsinda,

p Peiecegi

alanlarla

olan

iliskilerinin

de

dOzenlenmesiyle

elde

dusunulebilirdi.

Bertrand

I

diger

Russell'a

gore,

burada

kusur,

uzmanlasrnarnn

kendisi

deqil

111a~may1 deforme edecek sekilde duzenlenen egitimdir. Gunurnuzde bu dar

~1111mh uzrnanlasrna, uzmanllk

derslerinden

eek mesleki (profosyonel) egitim

mm kati kahbmdadir. Bu kalrplasma zihnin ve ruhun qelisrnesini saqlarnaz,
vcut dOzeni surdurur.

durum, krsttlayrci

sonuclanyla qunurnuz mesleki artistik islernlerin deforme

I acrms ve sonunda da genel olarak sanat egitimi alaruru etkilemistir.

ve sanat okullanndaki uzrnanlasma ve uygulamaya karsihk, genel
e ruhun qelismesini saqladiquu iddia eder.

bicirnnde olmakla beraber, bu da ayru kallplama
ayarlanm rstrr.

egitim,

hemen kullarulabilecek

becerileri verirken,

genel eqitim

Blll'lilPn bilginin secrne birikimini felsefi sozcuklerle verir. Bu arnaclarla
· genellikle boyledir- mesleki egitim mekanik performansa: genel
ta felce ugratan qecrnise tapmaya yoneltir,

karmasa icinden crkabilrnek icin, yararf bilimler, daha yuksek
egerler ararken, qorsel sanatlar da yararlrhk pesindedir,

de genel mesleki egitimi kapsayan ahnmasi teklif edilecek
cahsmalann

sokulmasi

icin

bir

c;agn qelistirilmeye

genel ve mesleki egitim arasmdaki egitimsel halkanm
olacaqi dusunulrnektedir. Bu eksik halkanm bunyesinin
egitimde tarih
_

I

boyu, sanatrn bilimle nasil c;all~t191,

e bilimin ikisini de nasil etkilediqi, ozellikle; qorsel

Y

n:elenecektir.
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Burada, okuyucuya
ogrencilerin

sanatci

olmayan

cahsrna ve dusuncelerini

ve bilimsel

olmayan

daha iyi sunabilmek

eriskin

kisi ve

icin okullann coqunda

egemen olan atmossferin ve ruhun hatrrlatrlrnasi uygun qorulrnustur.

Orneqin, bir lisede sanat ve matematik derslerinde
konu quclukleriyle karsilastrklan
gerekli

beceriye

sahip

qorulur, Herqun ilgili ogretmenlerin

olmaym

kaldrklanndan yakmmalan

bircok ogrencinin belirli

-

olmayan-

ogrencilere

srk srk qorulen olaylardandrr,

bu iki ders icin

ogretmek

zorunda

Onlara gore kisinin sanat

yeteneqi ya vardrr, ya da yoktur, akh rnaternatiqe ya yatkindrr ya da deqildir.

Bu inanclan,
kendilerinin

sanat

c;liger derslerin
yeteneqinden

ogeretmenlerinden
yoksunluklanru

de destek qorur ve hatta

ve matematik

yonunden

zayif

olduklarrm da eklerler.

Herbert Read ve Victor Lowenfeld'e gore "hi9 kimse hatta sanat egiticileri bile,
tom kucuk cocuklarm qorsel deyim ve cizqisel elemanlarla,
qecen insan veya

kendi dunyalanndan

'sey'leri nasrl inarulrnaz bir kolayhkla ifade ettikleri inkar edemez.

insan onlarin alg1lad191 bilgi zenginligi karsrsinda hayrete duser. Yarattrklan imajlann
ak1c1llg1

ve zenqinliqi

kisiyi buyuler

ve bunu

doqal

olarak

yaparlar.

Sernalan

yasantrlanyla beraber qelisir, Bu deneyimleri sornutlastrrrnak, onlain ifade sekillerini
zenqinlestirir."

Bundan da "her cocuqun,

qorsel ifade bakrrrundan doqustan

bir yeteneq]

olduqu sonucu cikar."

Fakat acaba 12 yasmdayken

bu cocuklara ne oluyor ki 9ogu, qorsel ifadeyi

beceremez oluyorlar? Bu, doqustan varolan yetenek, sadece birkac secrne sansma
kalarak "doqal yoldan" belli bir zaman sonra kayrp rm oluyor?

Piaget, bu konuda "yeni yetisenler

ve eriskinlerin

(17-18 yas ustu) qorsel

sembollerle ugra~makta, onlar yoluyla ogrenmekte ve kendi kendilerini ifade etmek
icin onlan kullanmakta yetenekli olduklanru" vurgulayarak soyle devam eder:

"Oqrenci

qorsel

semalarin

duzeylerinde yeni ihtiyaclar belirir."

qelismesi

ile

qorsel

ifade

ve

qorsel

alg1
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Ogrencilrin
ebeveyn

kendisi

bu ihtiyaclarla

ve ogretmenler,

ogrencinin

qelistirrne islernlerini saptamak

deneyimlerinde

bizzat

kendi

yuzyuze

deqerledirrne,

gelir,

ancak,

duzeltrne

ve

ihtiyacrru fark etmez ve kendi qorsel alqrlanru -

duzeltrne ve qelistirme islemlerini saptamak ihtiyacrru fark etmez ve kendi qorsel
alqilanru - duzeltici unsur olarak - ona zorla vermeye cahsirlar, iste o zaman bir
gerileme olduqu qozlenir ve sonunda ogrenci - yetersizlik duygusuyla - 'cabalarnayr'
turnuyle brrakir."

1.9.2. Gorsel ifadeyi Engelleyen Faktorler:

Cocuk sanati uzerinde yaprlan arastirrnalarda,
cocuklarin

ayrn

konuyu

farkh

algllay1gl

ifade

ayrn qelisrne donerni icindeki

ettikleri

qozenrnistir.Bu

farkhhk,

Lowenfeld V. Ve L. Brittain'a ve bircoklarma gore yeteneqe veya yetenek yokluquna
bagl1 olmadan her sanat strufmda bulunabilir.

Burada, esas konu alarn yuksek ogrenim
6grencilerde

ve

doqal

kaybolrnasi hususlanna
Egitimi"

bashkh

olarak

bunun

duzeyindeki

sonucu

ileri

ogrenci grubudur.

yaslarda

qorsel

Bu

yeteneqin

P. Sez ve R. Koppe "Okul Sanatlan, Sanat Ogretmeninin

raporlannda

qenis

yer

verirler.

Bu

karrnasrk

ve zor

durum

basitlestirilerek uc; ana baslikta incelenebilir.

1. Bilginin zorlanmasi (zorla verilmesi)
2. Bilginin saklanmasi (verilmemesi)
3. ifadenin beklenilen sekli

A§ag1da bu bolurnlerden kisaca soz edilecektir.

1.9.2.1. Bilginin Zorlanrnasi:

Tum saqhkh cocuklarrn qorsel sembolleri kullanma gucu olduqu kabul ediliyorsa
uygun

veriler

buyurnesine

saqlandrqmda;

paralel

olarak

becerinin

qelisrnesi

cocuqu

saqlandrqrnda:

fiziksel,

duygusal,

becerinin

cocuqun

dusunsel
fiziksel,
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duygusal, dusunsel buyumesine paralel olarak qelisrnesi qerektiqin] de dusunrnek
gayet doqaldrr, trpkt "dil" yeteneqinin qelisrnesi gibi.

Piaget, "Sanat Egitimi" adh kitabirun "Cocuk Psikolojisi ve Artstik Egitim" alt
bolumunde

§U

ilginc;

noktaya dikkati

ceker:

"Cocuk

konusrnaya basladiqmda

sozcukleri duzqun soyleyernezse veya krsaltrlrrus olarak kendine ozgu sozcukler
uydursa da anne ve babalar, pek yanhsrm duzeltrneye kalkrsrnaz hatta onu
dinlemekten zevk alrrlar ve kisa zamanda kendi kendine bebek gibi konusmayi
brrakacaqiru belirler, ebeveynin , cocuklarrrun kendi kendilerine duzqun konusrnayi
ogrenecekleri uzerindeki bu quvenceleri diger ogrenim dallan icin qecerli deqildir.
Orneqin, cizirn soz konusu olunca once ebeveyin, sonra da ogretmenler, cocuklara
nasil cizrneleri qerektiqini ogretmek ihtiyacrru hissederler.

Burada, buyuklerinin istediklerini yerine getirmek isteyen fakat bunu yapmayan
cocuqun ifadesinin qorsel yollan adeta felce uqrar.

Selz ve Kogge'de ayrn konuda , ogretmenlerin 12-13 yasa kadar cocuklann
cizirnlerine kansmasrrun, yarardan cok zarar qetirdiqinde israr eder.

Aynca Russel ve Waugaman da boyama kitaplanru, cocuqun yaratrci ifadesini
olumsuz yonde etkilediqine isaretle, kendine quvenini de azalttrqrru da kaydederler.

Russel,

arastirrna

bulteninde

"Boyama

kitaplanndaki

kuslan

boyayan

cocuklann %63'unun kendi kus kavramlarmm yerini kitapta cizrnilmis modellerin
ald191rn belirtmektedir.
1.9.2.2. Bilginin Verilmemesi:

Eriskinlerin

coqu,

kucuk

cocuklann

cizirnlerinin

kendilerinin

standardma

ulasrnasrrun ogretilmesi qerektiqine inarnrlar ve bir onceki bashkta sozu edilen
olumsuz etkiyi olustururlar. Fakat cocuk blug caqma qeldiqinde ve nasil cizirn
yapacaqrru ogrenmek istdiqinde bu kez de "yaratrci sanat" ve "ozqur ifade" ugruna
bilgi vermekten kacrrurlar, o zaman gene; tom cabalanru nasil cizirn yapacaquu
ogrenmeye yoneltir ve poster, resimli roman v.n. qorduklerini kullanmaya kalktiqmda
dogal olarak elde ettikleri, eski ozqurluqunden yoksun ve srrurhdrr.
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ls.

Kaufman'm

anlasrlmaktadrr.
etmesi

icin,

"Sanat

Egitimi"

Cocuqa, dunyayi
gerekli

yetersizlesebilir,

bilgi

adh

eserinde

ayru

qoruste

olduqu

gordOgO bicirnde anlayrp ifade etmeye devam

sirndi

verilmezse,

iste "ben cizirn yapaman",

gerc;ekten

de

"hie beceremem"

qorsel

yonden

diyen eriskinler

bu

evrede brrakilrrus ve orada kalrrus olanlardrr. Blug caqmdaki cocuqa gerekli bilgiyi
vermemekle onu qelisrnek icin cabaladiq: yerde brrakrnaya cahsryoruz. daha once
kucuk cocuqa hazrr olmadrq: bir evreye itmek icin ters bir caba sarfettiqirniz gibi ... "
der.

Cocuklann
psikolograrca

sanati, cizimler, resimler, heykeller v.b. yuzyildan fazla bir sure

incelenrnistir.

Cocuklar Ozerinde sosyal, dusunsel, duygusal yonden

ele alman incelemeler onlann qelisrne teorisinde norm ve kriterleri olustrur

1.9.2.3. ifadenin Beklenen $ekli:

"Eiriskenlerin
sernalanndan

(ebeveyn

ve ogretmenin)

cocuklann

anlatrrnlanndaki

beklentileri onceden saqlanrrus model ve normalardan

ifade

gelir. Cocuk

sananrun hem yararll, hem de zararh olduqu yer iste burasidrr. Zararhdrr; cunku
qelisrne devreleri beklenen sabit ve "artistik" secirni dikkate almaz.

Yararhdrr: cunku qelisme devreleri srrah, kisisel bir bOyOmeyi ortaya koyar ve
yeni yetisenlerin

cizirnlerindeki farkhhklann - eskiden dO§OnOldOgO gibi - yetenek

veya yeyenek yokluquna baqh olrnadrqrm qosterir. Ancak, cocuk sanat teorisinin en
zararh kullarurru, sanat ogreniminin
OrOnlerin zihinsel qelismesinin

temel olarak kullarulmasr, yani cahsrnalar ve

teshis ve kesinlesrne

arnacma hizmet etmesi icin:

saptanrrus evrelere uydurulrnasrdrr.

Sanat bir olcu olarak kullaruhqmda, cocuklar ve eriskinler boyle dusundqunde,
kendi arnacma, yani ogrenim ve ifadenin doqal ozqur sekli olmasrru yitirir.E. Eisner'e
gore derslerin coqunun ogretilmesinde

bilginin zorla verilmesi de, verilmemesi de,

elde edilecek seyin beklenilen sekli kadar dikkat edilmesi gereken hususlardrr.

Bununla

beraber

Eisner, yukardaki

hususlann;

diger dersler

icin sanatta

olduqu kadar oldurucu olrnadrqrru da belirtir. Bunun nedeni diqer derslerin genellikle
sozcuklerin diline dayanrnas: ve kisilerin az eek bunlarla bas edebilmesi sonucu, belli
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bir anlasrna dizeyi saqlayabilmeleridir.

Daha once de deginildigi

gibi, cocuklarin

sernalan bazilannca psikolojk olcurnler, diger baziramca da cocuqun ozel dunyasma,
onun dusuncelerini yorumlamak icin bir giri§ yolu olarak kullarulrrustrr.

Bu giri§ yolu, egitimde sanatm rolunun deqisrnesini etkilemis ve sanat, artistik
yasanti rolunden cok dusunsel,
benirnsetmistir.

sosyal ve duygusal testleri urunleri olma rolunu

Bu durum, egitimde sanatrn uyqulanrnasmm

kotu kullarurruna yol

acrrusnr.

Burada
arastirmalann

psikolojik
sadece

arnacrn

bu

kadar

cocuk sanatt alarunda

Aynca blug caqrrun ilk dusuncelerine

uzerindedurmasi,

doqal

olarak

krsrhp kalrnasma neden olrnustur.

ait birkac c;1k1§ olrnussa da eriskinlerde sanat

egitimine yonelik arastrrmalar yalruz psikolojik teshisleri icin yapilrrustrr.

Bu kadar dar bir arastrrrna alarunda kalmis olmakla beraber, bu catrsrnah
konuya girmeden §LI husus kabul edilmelidir:

Bilimsel arastirmalar,

egitimde,

ozellikle

yuksek

ogretimde

sanatm

rolunu

etkilernistir ve etkilemeye devam etmektedir.

G. W. Hardiman ve T. Zernich beraber yayrrnladrklan "Gorse! ve Cevresel
Egitimde Arastrrrnaya Bakrs" adh eserlerinde yeni yetisenlerin sanat egitimi uzerine
niye bu kadar az bilimsel arastrrrna yaprldrqrrun nedenlerini arastrnrlar.

Burada,

bluq c;agmdaki artistik

yatkrnhqrn

azalrnast

kisinin yasrrurun

bu

evresinde kendiliqinden olusan bir sorun olduqu yaygm bir inanctrr ve bu sorunun da
psikoloji

ve sosyoloji

alanlarma

girdigi

dusunulur,

dolayrsryle

bu sorun

sanat

arastrrmalara

gore

egitiminin kendi cahsrnalanru ele alrnasma engel olrnaktadrr.

Hardiman

ve

Zernich'in

12 yasindakilere

yaptiklan

"sanatsal yatkmlun azalrnasi sonucu, sanat egitiminin

en onernli ve onde gelen

problemidir, cunku bu husus eriskinlerin cehaletinin ba§lad191 noktadir.

Bu noktanm onerni uzerinde ne kadar durulsa azdrr. Ounku eriskinlerin c;ogu
sanat yapmamn cocukca bir faaliyet olduquna karar erir ve bu faaliyeti cahsrnalanna

baqlamakta

qucluk

cekerler.

Gunumuzde

uyqulandrq:

sekliyei sanat

soruna fazla bir cozurn getirmez.

Burada, qorsel ifadeyi engelleyen faktorlere 1~1k tutrnasi acismdan, daha once,

i.O. Ed. Fak. Psikoloji Bolumunun desteqiyle qerceklestirilen

bir cahsrnadan soz

edilecektir.

"Mimarhk eqitimine ogrenci secirni" konusunda qelistirilecek
verilen anket formlanna

test takrrru icin

uyarmca - bilimsel bir nitelik tasrrnayan, fakat bu kisilerin

daha onceki yasantrsannm olumlu ve olumsuz sonuclanrun ve bu duygulann eriskin
yaslara nasil tasmdrqrrun a91kl1ga kavusrnasi icin - su soruyu iceren ek bir sayfa
konrnustu.

"En son ne zaman sanatla uqrastmrz, nicin ... ?" ..

Bu soruya verilen

yazrh cevaplardan

hemen

hemen coqunun

ortak qoruslerini

kapsayan birkac ornek vermekle yetinilecektir.

18 yasmda

i. 0.

Ed. Fak 1. yanyrl ogrencisi:

Fuygulan, sanatm Allah vergisi bir yetenek olduqu uonundeydi.

Sanatci onun icin

endisi gibi deqil, iyi cizebilen kisiydi.

17 yasmda Eletrik Bol. 1. yar1y1I ogrencisi:

Lisede resim dersinde iyi not alabilmek icin 90k cahsryordu, fakat bir seferinde
zayif not almasi hevesini krrrrustr.

i. 0.

Ed. Fak. 1. srmf ogrencisi:

Bu ogrencinin soylediqi, yrllar once resim odevini bir arkadasma yapnrdrq: idi.
Boylece kendisi sanat korkulundan kacrrus ve ogretmenini de kandrrrrus oluyordu. Bu
sanat korkusunn nedenini anlayarruyordu.
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20 yasrnda i.T.0.M.M.F. Mim. Bol, 1. yar1y1I ogrencisi:

ikinci sirufta elisi ve resim dersinde beceriksizliqi nedeniyle bu i§i brrakrrustr,
asaqrhk duygusunun nedenini, kendi yaptrklanru bu isin ustalanyla kryaslarnak olarak
qoruyor ve bu duygusunu onleyemiyordu.

Bu krsa aciklarnalar, eqitirnle ilgili kisileri, sanat eqiticileri basta olmak uzere en
azmdan Ozecektir.400 kisinin uzerinde, alman bu ek anket sayfasmda ortak noktalar
soyle ozetlenebilir.

-Bir ortak husus, egitimcilerin yrkrc: tenkitleri.
-Baska bir nokta, rekabet.

Ankete katrlanlann 9ogu ortaoqretirn yaslarmda kendilerinden ustun olanlarla
esimlerinin kryaslandiqrnda heveslerinin kmlrrus olduquna isaret ediyorlardr.

-

Deqerlendirmede

notun

olumsuz

etkisi,

hepsi

de

k090k

qorulduqu,

beqenilrnediqi, kryaslandrqr, alay edildiq] noktasmda birlesiyordu. Notlerm ne kadar
da ilqinctir, eger o dersten iyi not alarruyorsa (secrneli ise)o dersi

Basilan kendi

islerini baskalarrna yaptrrrnak sistemini yeniyorlar. Bu kisilerin

sanatsal yoneen kendilerini bu kadar k090k qormeleri ve egitim sistemimiz
sanh olmak

icin sanatla

ugre§may1 brrakrnalan

oruluyor ki; dun olduqu gibi qunurnuzde
lmaktan 90k bask, unsuru bir faaliyettir.
~"rencilerin

9ogu ortaoqretirni

OzOcO.

icinde

Bu krsa orneklerden

de genel olarak sanat egitimi yaratrci
Olaqelrnis bircok deqisikliklere

raqrnen,

hem gorse! yonden eksik olarak, hem de qorsel

tersizliklerinin karutlanrrus olduquna inandrnlrrus olarak bitiriyorlar.

Burada;

sanatm

bunyesinde

durulmasmm

var olan

yaratrci

islerni krsrtlayan

nedeni - yOksek ogretime "qorsel sanatlann

engeller
onernli

... itim yolu olarak kaatrlrnastru'' istemeden once - arnac ve yollannm yeniden koklu
rk deqeriendirilmesi qereqinin vuruqulanrnasrdrr.

Buraya kadar egitim ve gorse! sanat sorunlanna deqinildi. Bundan sonra temel
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tasanm egitim genel olarak ele alinacaktrr. (ancak mimarllk ag1rl1kl1 olmak uzere) ...

2. Program Gellstlrme ile ilgili Temel Kavramlar

2.1 Program Gelistlrmenln Tamm,

Egitim Proqrarruru kavramarnn
program qelistirmedir.
qelistirrneyi
degerlendirme

.eqitirn

yarn sira cok srk kullarnlan diger bir kavram da

iki kavram
programmm

arasmdaki fark: belirlemek
hedef

icerik

ogrenme

amaci ile program
ogretme

sureci

ve

ogeleri arasmdaki dinamik iliskiler butunu olarak tarnmlamak uygun

qorulmektedir.tfremirel,

a.g.e,5)

Erturk ( 1982 :95) egitim proqramrru

'yetisek'

olarak nitelendirmekte

ve qecerf

ogrenme yasantilan duzeni olarak tarumlarnaktadrr.

Egitim proqrarru ogrenme,okulda

ve okul drsrnda planlanrrus

etkinlikler

yoluyla

saqlanan ogrenme yasantrlan duzeneqi olarak tarnmlanabilir.(Demirel,age,4)
Sezgin; egitim proqrarrnru, duzenli egitim durumlan olarak tarnmlamakta ve
rogram qelistirrne surecinde cevaplandmlrnast

gerekli unsurlan soyle

belirtmektedir:
. Egitim hedefleri neler olrnah, yani ogrencilere hangi davraruslar
zandrnlrnahdrr?

2. Kendilerinde bu davraruslann qelismesi icin ogrenciler hangi yasantrlan
ge9irmeli, yani hangi egitim durumlannda bulunmahdrrlar?
. Bu durumlar nasil orqutlenirse istendik ogrenci davraruslanru qelistirme
krrnmdan en verimli olur?
. istendik davraruslann isabetlilik durumlarmda (istendik davraruslan
listirrne yonunden) etkinlik derecesi nedir?
. Dorduncu sorunun J§1gmda mevcut yetisekte (programda) ne gibi
gi§iklikler gereklidir?

Erden(1998:7) egitim proqrarrurun ogeleri konusunda degi§ik gorO§ler
ugunu fakat hemen hemen tom egitimcilerin 4 ogede qorus birliqine vardrklanru

47
belirtmektedir. Bunlar, hedefler, kapsam, egitim durumlan ve deqerlenoirmedir.
Egitim

programlannm

yaprsrru

anlayabilmek

icin

ogelerin

tarnmlanna

bakmakta fayda vardrr.

Egitim, bir veya bir dizi amaca ulasrnak icin yaprhr. Amaclar egitim sOrecine
giren kisinin davraruslannda, dolayrsryla ki§iliginde meydana gelmesi istenilen
farkhlasrnalan belirler, egitilen kisinin kazanmasi gerekli davrarus olcutlerini ortaya
oyar ve egitim sOrecinde ne ogrenilecegi ve nasil ogretilecegi hakkmda egiticilere
ehberlik eder. Arnaclarin qerceklestirilrne derecesi ise eqitirnin etkililiginin
gostergesidir (Fidan ve Erden,2001 :9).

Senernoqlu (2003:38), okullarda istendik ogrenmelerin qerceklesrnesini
saqlayan ya da istendik ogrenmelerin olusrnasma rehberlik eden kisilerin ogretmenler
olduqunu; ogretmenlerin qecerli ogrenmeleri planh bir bicirnde qerceklestirrnede
ullandrklan temel aracm ise ogretim programlan olduqunu belirtmektedir.

Programlann qelistirilrne arnaci, 9agm qerektirdiqi insan niteliklerinin
tarumlanrnasrdrr. Bu nitelikler bir cerceve icinde dOzenlenir ve sistemli hale getirilir.
Programlar, nitelik olarak daha iyi olacak sekilde qelistirilir ve bu qelisrneye
arallel olarak egitimin niteliqinin de artrnasi beklenir. Egitimde program qelistirmenin
melinde sosyo -kulturel ve bilimsel- teknolojik dinamizmin,

her qecen gun daha

itelikli insan gOcO gerektirmesi yatrnaktadrr ( Vans, 1998:16).
Ozden ( 2002:71 }, ogrenileni ogrenci icin anlarnh hale getirmede ders
rogramlarma iliskin one cikan noktalan da asaqrdaki gibi siralarrustrr:
. Konulann ozu daha qenis yer tutmahdrr .
. Derslerin i<;erigi, konulann disiplinler arasi yanlanrn daha 90k
rqularnahdrr .
. Konular derinliqine islenrnelidir .
. Daha 90k birinci el kaynaklar kullarulrnahdrr .
. Ogrenme, ogrencinin yOksek dOzeyde dusunrnesine yonelik olarak
Ozenlenmelidir .
. Ogrenci basansrrnn deqerlendirilmesinde

daha deqisik yontemler

llarulrnahdrr .
. Ogretimde ogretmenlere daha 90k tercih hakki tarunmahdrr
900'10 yillardan

itibaren isin egitim arnaciyla

kullarurru programlara

qirrnistir.

ls
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egitimi 1909'dan sonra istanbul'da bulunan ogretmen okulunda (DarOlmuallimin)el isi
adi altrnda okutulmaya baslanrrustrr ( Dogan, 1989:4). Olkemiz eqitimcileri de tom
dOnyada olduqu gibi i§ eqitirni akirrundan etkilenrnislerdir. Bunlardan biri olan ismail
Hakki Baltacioqlu liberal anlamda i§ okulu ile sosyalist Oretim okulunu birlestirrnistir.
lsin egitim arnacryla kullarulmasiyanmda okullarm gerc;ek isler yaparak piyasada i§e
yarayacak urunler de Oretmesi qerektiqini savunrnustur. Baltacioqlu oyuncak isler
yerine gerc;ek kullarnlabilir ve ekonomik bir deqeri olan isler yaptmlrnasrru ve
cocuklarm

Oretici

yetistirilrnesi

qerektiqini

savunrnustur

(

Dogan, 1989:5).

Cumhuriyetin ilk yillannda egitimde kuram ve uygulama arasinda uygun bir dengenin
urulmasma cahsrlrrus ve bu arnacla eqitimi qerceklestirrnek arnacryla uzmanlarm
qorusune basvurulrnustur. 1924 yrhnda MEB tarafmdan TOrkiye'ye davet edilen John
Dewey'in hazrrladiq:

raporda; "Okul sisteminin

her kademesinin bir butun

olusturulmasmr, her iki kademeyi bitirenin, Ost ogrenime hazirlanrnasa bile, acrk secik
bir amaca ulasrrus olrnasi qerektiqini ileri surmustur''( Akt. Aytac, 1976:97).
Bu kararlar doqrultunda 1981-1982 ogretim yrhndan itibaren ilkoqretirn
okulu uyqularnasi baslatrlrrustrr. i§ egitimi dersi cerceve niteliqinde hazrrlanrnrs olan
·

egitimi qecici mOfredat program11983'de yururluqe qirrnistir. Caqdas program
teknikleri hazrrlanmadan yururluqe konan qecici program i§ egitiminde
"'lgeden bolqeye hatta ogretmenden ogretmene deqisen farkh uygulamalara

ragmen, 1983-1992 yrllan arasmda uygulanm1§t1r.1984yihnda calrsmaya baslanan
ve ancak 1992-1993 ogretim yrhnda ilkogretim okullannda uygulanmaya baslanan i§
egitimi proqrarru bu alandaki qelisrnelerin en onernli olarudrr. i§ eqitimi dersiyle;
ayata ve yakrn c;evreyeqorelilik, ts icinde yaparak
sayarak ogrenme, i§ vasrtasryla i§ icin egitim, faydahhk, i§ cemaatleri halinde
~ .. rencilerin okul yonetimine katrlmasi gibi yeni egitim prensipleri uyqulanrrustrr
afadar, 1997:285). Ogrenci aktifliqini on planda tutmalan ve yaparak yasayarak
~ ..renme ilkesi gOnOmOzdede quncelliqin: korurnaktadrr. Ancak tom okullarda ki
rs programlanrnn i§ okulu dusuncesiyle reformdan gec;irilmesitalepleri
rceklesrnemistir. i§ egitimi akrrrurun etkisiyle okul programlanna i§ egitimi
rsinin konrnus ve bu derslerde is, el i§i olarak qorulrnustur.
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2.2. Egitim Program,, Ogretim Program,, Ders Program,
Turkiye'de uzun yillar egitim program, yerine mufredat program, deyimi
kullarulrrustrr, Mufredat proqrarru, okullarda her simfta okutulacak derslerin
isimlerini, haftahk ders saatlerini, bu derslerle ilgili arnaclan, ilkeleri, konulan ve
acrklarnalan bir araya getiren kitap anlamma gelir.Bu deyim 1950'1i yrllara kadar
kullarulrrustrr. 1950'1i yillardan sonra yerini "eqitirn program!" deyimine brrakrrustrr
( Tek1~1k, 1992:351; Demi rel, 1999: 16).
Egitim programmm tarurru, yazarlann egitim anlayrslarma, felsefelerine ve
planh egitimin hangi boyutlarda olabileceqine dair qoruslerine bagll olarak
degi§mektedir. Bu nedenle literatorde egitim proqrarmrun farkh tarurnlanna
astlanmaktadir. (Erden, 1998:2) Egitim program, ile ilgili yaprlan tarnmlardan
azrlan asaqrda verilrnistir.
Tyler'a gore egitim program, "ogrencilerin arnaclanan bilgi, beceri ve
tumlara ulasrnalan icin onlara yol qosterrnek'tir.

Saylor, Alexander ve Lewis rse

egitim proqramrm "eqitilecek olan bireyler icin ogrenme frrsatlan takrrmru
saglamaya yarayan bir plan" seklinde tamrnlanrnaktadrr. Wheeker'e gore egitim
oqrarru "okulun rehberliqi altrnda ogrenciye planh yasantilar sunmak'trr (Akt.

Sezgin; egitim proqrarruru, duzenf egitim durumlan olarak tarnmlamakta ve
ogram qelistirrne surecinde cevaplandmlrnasi

gerekli unsurlan soyle

lirtmektedir:
. Egitim hedefleri neler olmah, yani ogrencilere hangi davraruslar
andmlrnahdrr?
Kendilerinde bu davraruslann qelismesi icin ogrenciler hangi yasantilan
irmeli, yani hangi egitim durumlannda bulunrnahdrrlar?
Bu durumlar nasrl orqutlenirse istendik ogrenci davraruslanm qelistirme
rrrundan en verimli olur?
istendik davraruslann isabetlilik durumlannda (istendik davraruslan
istirrne yonunden) etkinlik derecesi nedir?
Dorduncu sorunun 1§1gmdamevcut yetisekte (programda) ne gibi
"i§iklikler gereklidir? ( Sezgin,2000:4-5)
irel'e( 1999:5) gore egitim proqrarru, ogrenene okulda ve okul drsmda
nlanrrus etkinlikler yoluyla saqlanan ogrenme yasantrlan duzeneqidir.

Fidan ve

en ( 2001 :48) eqitirn program mm, bireyde istenilen vonde davrarus degi§ikligi
'Ydana getirmek arnacryla yaprlan tom faaliyetleri qosteren planlar olduqunu ifade
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ederken; Erturk (1998:95-96) egitim proqrarmru, "yetisek" olarak adlandrrrrus ve bu
kavram, da "egitim ortammda her ogrencinin qecirrnis olduqu belli egitim durumlan ve
yasannlar" olarak adlandrrrrustrr. Yetisek, ogrenci acismdan bir ogrenme yasantrlan
duzeni, egitimci acismdan
egitim programmm,
saglad191 milli

ise bir egitim durumlan

bir egitim

eqitirnin

ve

kurumunun,

kurumun

duzenidir. Vans (1997: 15) ise

cocuklar

arnaclanrun

qencler

ve yetiskinler

qerceklesmesine

donuk

icin
tom

faaliyetleri kapsadrqrru belirtmektedir.
Yukarda verilen tarumlara bakrldrqrnda, ortak nokta, egitim programmm,
okul ici ve drsmda qerceklestirilen tom egitim faaliyetlerini icine alrnasrdrr. Egitim
programlan, ogretim programlanrn da kapsarnaktadrr.
Senernoqlu (2003:38), okullarda istendik ogrenmelerin qerceklesmesini
saqlayan ya da istendik ogrenmelerin olusrnasma rehberlik eden kisilerin ogretmenler
olduqunu:

ogretmenlerin

qecerli ogrenmeleri

planh bir bicimde qercektestirrnede

kullandiklan temel aracm ise ogretim programlan olduqunu belirtmektedir.
Van~ ( 1998:14) ogretim proqrarruru, egitim program, icinde aqrrhk tasiyan,
genellikle belli bilgi kategorilerinden olusan ve bir krsrm okullarda beceriye ve
uygulamaya aqrrhk tarnyan, bilgi ve becerinin egitim programlannm arnaclan
doqrultusunda ve planli bir bicirnde kazandmlrnasma donuk program olarak
tarnmlarken; Kucukahrnet (1997), ogretim programlanrnn ogrenme- ogretme
surecleri ile ilgili tom faaliyetleri kapsadiqrru belirtmektedir.
Ders program, icin Vans (1998:14), ogretim programlannda yer alan bilgi
ategorilerinin disiplinlerin ve faaliyet alanlannm, egitim arnaclan ile iliskili olan
ozel arnaclanru qerceklestirrneleri icin ogretim ilkelerini, konularm alt
rogramlanndaki esaslan ogrenci davraruslarma donusturen proqrarndir derken;
ucukahrnet ( 1997:56), ogretim program, icinde yer alan ve dersle ilgili ogretim
faaliyetlerini sistematik bicimde duzenleyen program olduqunu soylernistir,
iyerarsik siralarnada her bir program, bir Ost program ile arnaclar ve icerik
onunden iliskilidir ve birbirinin kapsamma girer ( Vans, 1998:15).
Demirel(1999), egitim proqrarrurn ve ogretim proqrarruru kavramlannm coqu
ez birbirlerinin yerine kullaruldrqrru ve bu konuda bir kavram karrnasasrrun
ya~and191n1 belirtmektedir. MEB'rnn 2005-2006 egitim ogretim yrlmda ilkoqretirn
irinci devrede
rcih edilrnistir.

uygulamaya

koyduqu programlarda

"ogretim program!" kavrarrurn
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3.

ls

EGiTiMiNDEN TEKNOLOJi TASARIM EGiTiMiNE GECi~

1900'1i yrllardan itibaren geleneksel okul veya eski okul olarak adlandrnlan okullar
Almanya ve ABO merkezli gagda§ eqitirn akrmlanndan elestiriler alrrustrr.
Ortaya cikan gagda§ egitim akrmlanndan i§ egitimi akrrru, cocuktan hareket akrrru, krr
yurdu akrrru, Oretim okulu gibi akrrnlar kendi donernlerinde

egitim uzerinde etkili

olrnustur.

i~ okulu akrrrunda diger gagda§ akrrnlarda olduqu gibi geleneksel okulun
ozelliklerini elestirerek yeni bir okul onermistir. Geleneksel okul kitap okulu, okuma
okulu ve ogrenme okulu olarak elestirilrnistir.

Bu okulun yerine i§ okulu ve egitim

okulu onerilrnektedir.

i~ eqitirni akrrmyla §LI iki genel amaca ulasrnak istenrnistir (Aytac, a.g.e: 83).
t.Oqrenciyi pasiflikten ve ezbercilikten kurtararak, kendi kendine faal olmasrru
saqlarnak
2.0gretilecek

iceriqin hayat icin gerekli ekonomik, sosyal, politik ve mesleki

·· tiyaclardan yola cikarak belirlemek
Bu egitim akirrunda i§ zihinsel ve bedeni bir egitim aract olarak
ullarulrrustrr. Bu akirn temsilcilerine gore ogrenci zihni anlamda aktif olduqu gibi el i§i
alarnnda da aktif olrnahdrr. Bu akrrrun temsilcileri is'ten el i§i faaliyetini

egitimi akrrmrun onemli temsilcilerinden Kerschensterner, geleneksel
ullan sadece zihni yetenekleri qelistiren bir egitim olduqundan dolayi elestirir.
kul mezunlanrnn coqunluqunun el i§i gerektiren islerde cansryor olrnasrru bu
ullann eksikligi olarak qorur. ilk baslarda el isi faaliyetlerini one crkarrrustrr.
Gelen elestiriler sonucunda her el isinin ayrn zamanda zihni bir faaliyet qerektirdiqini

ewey ise, okullann ogrencileri hayata hazirlayan yerler degil, hayatm ta
endisi olduqunu belirtir. Ona gore bilgiler soyut anlam yoluyla kavranamaz, tam
rsine faal haldeyken ogrenilir. Bu sebeple ogrenci faaliyetini temel aldiqmdar:
parak ogrenme ilkesini ortaya atar. Dewey'e gore hayat faaliyetten

ibarettir. Bu

sebeple hazirlanacak aktif okulda egitimle ilgili her §ey cocuqun etrafmda
onrnelidir. Cocuk okul organizasyonunda

merkez olarak kabul edilmelidir.

ul srralanrun kaldrnlrnasryla ogretimin laboratuarlara, kutuphanelere. oyun
lanlarrna, atolyelere hatta mutfaklara kaydmlrnasi demektir (.Aytag,a.g.e,87).
lkemizde i§ egitimi derslerinin qelisimi diger Olkelerle beraber olrnustur.
900'10 yrllardan itibaren i§in egitim arnacryla kullarurru programlara qirrnistir. i§

Bu ise
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egitimi 1909'dan sonra istanbul'da bulunan ogretmen okulunda (DarOlmuallimin) el i§i
, altrnda okutulmaya baslanrmstrr ( Dogan, a.g.e,4).
umhuriyetin ilk yrllannda egitimde kuram ve uygulama arasmda uygun bir
ngenin kurulmasma cahsrlrrus ve bu arnacla egitimi qerceklestirmek arnacryla
rnanlarm qorusune basvurulmustur.

1924 yrhnda MEB tarafmdan TOrkiye'ye davet

ilen John Dewey'in hazrrladrq: raporda; "Okul sisteminin her kademesinin bir butun
usturulrnasrru, her iki kademeyi bitirenin, Ost ogrenime hazrrlanrnasa bile, acik secik
· amaca ulasrrus olmasi qerektiqini ileri surrnustur''( Aytac, a.g.e,97).
kemiz egitimcileri de tom dOnyada olduqu gibi i§ egitimi akrrnmdan
ilenrnislerdir. Bunlardan biri olan ismail Hakki Baltacioqlu liberal anlamda i§
ulu ile sosyalist Oretim okulunu birlestirrnistir. lsin egitim arnaciyla kultarulrnast
mnda okullarin qercek isler yaparak piyasada ise yarayacak urunler de Oretmesi
rektiqini savunrnustur.

Baltacioqlu

oyuncak

.onomik bir deqeri olan isler yaptmlrnasrm

isler yerine qercek kullarnlabilir
ve cocuklann

ve

Oretici yetistirilrnesi

ektiqini savunrnustur ( Doqan.a.q.e.b).
egitimi akrrrurun temsilcilerinden

ismail Hakki Tonquc'u i§ egitimi

Onden farkll kilan 1930'1u yrllardan itibaren i§ egitimi uzerine cahsmas: ve 1940
mdan itibaren bu qoruslerini Koy EnstitOleri vasrtasryla uygulama sansma erisrnis
asrdrr. Bu akim temsilcileri

okullarda

sekillendirrneyi

bilgi kazandurnayi

on planda tutrnuslardrr.t

ikinci plana itip, i§
Aytac.a.q.e.Bfi)

Koy

i§ kavrarru, genel kulturun bir parcasi olarak ele almrrus ve kulturu
bilimi, teknolojiyi,

el becerisini

ve sanat,

qelistirrnekle

olabileceqi

··§o savunulmustur ( Doqan.a.q.e.S).
3 yrhndaki ders programlarmda genel derslere, tanrn derslerine ve teknik
lerin uygulamalanna yer verilirken i§ egitimine gereken onern
·imemi§tir.1970 yilmda sekizinci milli egitim surasrnda ortaokul programlan
iden duzenlenmistir ve dersler zorunlu ve secrneli olarak iki grup halinde
lanrmstrr. Erkekler icin tarim, ticaret, teknolojiyi; kizlar icinse ev isleri secrneli
lerin bir bolumunu olusturmus ve ikiser saat uyqulanrrustrr. 1974 yrhnda
nan dokuzuncu milli egitim surasmda i§ egitimi derslerinin kapsarru
isletilerek secrneli derslerin sayrst artmlmrstrr. Ogrencilere ilgi ve cevre
aclanna gore 4-8 saat olarak belirlenen derslerden bir veya bir kacrru secrne
ru verilrnistir.
oloji egitimi kavrarrurun daha iyi anlasrhp, yayqrnlastmlrnasma

katkrsi

diger bir qirisirn de 1971-1972 ogretim yilmda uygulamaya baslanan temel
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egitim proqrarrudir. 1981 yrhnda toplanan onuncu milli egitim surasi i§ eqitimine
iliskin genel kavramlann ve bazi genel becerilerin temel egitimin dorduncu yilmdan
itibaren verilmeye baslanrnasrru onerrnistir. Sura, yoneltrnenin temel egitimin son Og
yilmda ve bir surec olarak ele ahnmasrru, bu konuda basariya dayah firsat e§itligine
yer verilmesini,
kapsayacak
surasrnda

yeteneklerin

bicimde

yalruz bilissel anlamda deqil fakat her turlu beceriyi

qelistirilmesi

temel egitimin

gorO§OnO

arnaclan

arasinda

benimsemistir.
i§ egitimi

Onuncu

milli egitim

ile ilgili bashca arnaclar

sunlardrr:

Bireyin i§ ve calrsrna hayatma uyum saqlarnasma yardrrn etmek.
Bilim ve teknolojinin toplumsal ilerleme ve uyqarhk alarundaki yerini kavramak.
Ogrencileri bir cahsrna hayatma ybneltmek.
i§ hayatma kolayca uyum saqlayabilecek bilgi ve becerileri kazanmak.
iyi bir toketici olmak( Dogan, 1983:39).

Bu kararlar doqrultunda 1981-1982 ogretim yrhndan itibaren ilkoqretirn
okulu uyqulamasi baslatrlrrustrr. i§ eqitirni dersi cerceve niteliqinde hazrrlanrrus olan
i§ egitimi qecici mOfredat program11983'de
qelistirrne teknikleri

hazrrlanrnadan

bolqeden

hatta

bolqeye

yOrOrlOge qirrnistir. <;agda§ program

yOrOrlOge konan qecici program i§ egitiminde

ogretmenden

ogretmene

raqrnen, 1983-1992 yrllan arasinda uygulanmi§tir.1984

deqisen

farkh

uygulamalara

yrhnda cahsrnaya baslanan

ve ancak 1992-1993 ogretim yihnda ilkoqretirn okullannda uygulanmaya baslanan i§
egitimi proqrarrn bu alandaki qelisrnelerin en onernli olarudrr.
i§ egitimi dersiyle; hayata ve yakm cevreye qorelilik, i§ icinde yaparak
yasayarak ogrenme, i§ vasrtasiyla i§ icin egitim, faydahhk, i~ cemaatleri halinde
ogrencilerin okul yonetimine katrlmasi gibi yeni egitim prensipleri uyqulanrrustrr
(Kafadar, 1997:285). Ogrenci aktifligini on planda tutmalan ve yaparak yasayarak
ogrenme ilkesi gOnOmOzde de quncelliqini korurnaktadrr. Ancak tom okullarda ki
ders proqrarnlanrun i§ okulu dusuncesiyle reformdan qecirilrnesi talepleri
qerceklesrnernistir.ls

egitimi akrrrurun etkisiyle okul programlanna i§ egitimi

dersinin konrnus ve bu derslerde i§, el i§i olarak qorulrnustur.
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3. 1. ilkogretimde Teknoloji Egitimi
Baslanqicta i§ egitimi bugUn ise Teknoloji Egitimi olarak tarnmlanan
Teknoloji Egitimi; genel egitimin bir boyutu ve tamarnlayrcrst olarak teknolojiye
iliskin ortak deqerler kazandiran;

calisma hayatmm ozelliklerini,

uretirn sureclerini,

arac qerec donarurruru genel olarak tarutan bir bilgi koludur.

Teknolojik yonden ilerlernis ve ilerlemeye donuk olan toplumlardaki
bireylerin, Teknoloji Egitimi kulturu kazanmalan beklenmektedir. EndUstriyel bir
toplumda

bireyin,

endUstriyi

anlarnasi

ve

onun

hakkmda

bir tavir

qelisrnesi

gerekir.Teknoloji Egitimi, bireyin endustri ve teknolojiyi tarurnasma ve
yorumlamasma firsat verecek bilgi ve becerileri kazanmasim saqlarnaktadir.
Teknoloji Egitimi, ogrencilerin teknolojiyi, daha iyi anlamalanna ve bilincli
kullanmalanna kucumsenemez katki saqlarnaktadrr ( Karaagac;ll,2001 :232).
Teknolojik araclar insan hayatrru kusatrrustrr. Birey evinde, mutfakta, oturma
odasinda ise giderken, haberlesirken, i§ yerinde ve tatilde her an teknolojiyle i9
icedir. El becerisine dayall isin mahiyeti deqisrnistir. Gunurnuzde yapilan isler
eknoloji temelli hale qelrnistir. Teknolojinin yayrtrnasi ve butun insanlan ve
yasarnlan etkilemesi teknolojinin ogretilmesine temel olrnustur.
Banda endUstriyel sanatlar olarak adlandmlan ve pratik becerileri daha 90k
one cikaran yaklasrrn giderek teknolojik surec ve islernleri butunsel bir yap, icinde
apsayacak

bicirnde

qenisleyerek

teknoloji

egitimi

adrru

alan

bir

donusurne

ugram1§tir (Ulug, 2003: 5).
Pratik becerileri one cikaran i§ eqitirn: derslerinden teknolojik surecleri,
urunleri, kavramlan ve bilimsel dusunrne surecini one crkaran teknoloji egitimi
derslerine qecilrnistir. Teknoloji egitimi ile bilimsel ve teknolojik ilkelerin
alqrlanrnasr, kisilere mal edilmesi ve uygulanmas, kastedilmektedir.
Teknoloji Egitimi teknolojide meydana gelen deqisrnelere bagl1 olarak
dinamik bir surectir. Teknolojinin arnac ve rnuhtevasrnda surekli bir qelisme
saqlanrnahdrr. Bu qelisrnenin saqlanrnasmda, diger Ulkelerde teknoloji egitiminin
nasrl anla§1ld191 ve uyqulandrqrrun bilinmesi Ulkemizdeki uygulamalar icin onernli
atkilar saqlayacaktrr,

Ozellikle teknoloji egitiminin arnaclanrun bilinmesi bu dersin

proqrarrurun geli§tirilmesi icin onernlidir.
Orneqin: ABD'de okullan ve tum Arnerikahlan kapsayacak sekilde teknoloji
kampanyasi baslatrlrmstrr. Teknolojik literaturu iceren yirmi ayn standart
qelistirilmistir.
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.Teknolojik urunlerin ozellikleri
.Teknolojinin cekirdek kavramlan
.Teknolojinin diger alanlardaki cahsrnalarla ili§kisi
.Teknolojinin sosyal, kulturel, ekonomik ve siyasi etkileri
.Teknolojinin cevreye etkisi
.Teknolojinin toplumsal cevrede rolu
.Tarihte teknolojinin etkisi
.Teknolojinin tasanm ve cozurn Oretmede rolu
Arastrrrna, qelistirrne, yenilik ve buluslar
O.Problem cozrne deneyimi
1.Tasan sOrecini uygulama kabiliyeti
2.Temel teknolojik urun ve sistemleri kullanma
3.Teknolojinin sistem ve urunler Ozerine etkisini deqerlendirme
4.ila9 teknolojileri
5.Biyoteknolojiler
6.Enerji ve G09
7.Bilgi ve lletisirn

konu basliklanru, teknolojinin doqasi, teknoloji ve toplum, tasan,
nolojik dOnya ve yetenekler, teknolojik qelisrneyi qosterecek rehber alanlar olarak
§ bashk altmda toplamak rnurnkundur. Teknolojinin doqasi ve teknolojinin topluma

isi Ozerinde daha 90k durulduqu qorulmektedir ( Akba§,2003).
eknolojik bilginin yerlesrnesi icin teknolojik kavramlann program icerisinde
andmlmasi gerekmektedir. Hazirlanan yeni programda teknolojik qelisrneyle
kullarulmaya baslanrrus kavramlarm ogrencilere kazandmlrnasi hedeflenmistir. Bu
vramtar, estetik, etkililik, ergonomi, geri besleme, gOvenirlik, optimum vb.
ek alman Olkelerde teknoloji egitiminin yeniden ele almd191 geli§melere
~re yeniden arnac ve icerik belirlendiqi qorulmektedir. Teknoloji egitiminin
inci yOzy1I basmdaki i§ egitimi dersleri gibi islenemeyeceqi acrktrr. Teknolojik
nreclere, teknolojik kavramlara, yeni bilgi teknolojilerine, bilim ve teknolojinin
nel yapisma uygun, tasarlama, uygulama ve problem cozrneye oncelik verilmesi

-nomoz insanmdan beklenen ozellikler buyuk oranda degi§mi§tir. TOrkiye
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Bilisirn Vakf bilisirn caqmda (Ti..irkiye Bilisirn Vakf Cahsma Raporu) "Dusunme,
alqrlarna, karar verme ve problem cozrne yetenekleri qelisrnis, c;evreye ve deqisen
kosullara uyum qosterebilen: sanata, arastrrrna ve qelistirmeye, bilim ve teknoloji
Oretimineyatkm ve beceri di..izeyi yi..iksek" insanlara ihtiyac olduqunu belirtrnistir.
Teknoloji egitiminde yeni arnaclar hazrrlarnrken bilisirn c;ag1rnn insarunda bulunrnasi
gereken ozelliklerde dikkate almmalrdrr (Akbas, 2003).
Gelismenin surmesi icin, kisisel teknik bilgisini artrrabilecek her turlu araci
verimli bir bicimde kullanrnah ve bu bilgiyi baskalanyla paylasmahdrr. Dlinya
nOfusundakiartrs, doqal kaynaklardaki azalma ve kirlilik, karstlastrqrrruztipik
sorunlardrr: bunlara ve gi..inli..ik yasantrrmzi etkileyen pek eek soruna cozurn
bulrnarruzgerekir.( Shesinger, 2006:5)
Olkemizde teknoloji egitiminin ve niteliqinin tam anlasrldrq: soylenernez. Bu
egitime gOnOmi..izde de c;ogu durumda teknoloji kavrammdan uzakta, geleneksel bir
anlayrsla ve qecrniste uygulanan el isi ve ev i§i gibi basit becerileri one cikaran
program mantrq: icinde bakilmakta, teknoloji caqrnda teknoloji ki..ilti..iri..inden yoksun bir
~leyi§ si..irmektedir(Ulug,a.g.e,8).
Gunurnuzde i§ egitimi dersleri el becerilerinin temel almd1g1 yaklasrrnda
geleneksel derslerin yanmda ve onlarla iliski kurmadan uygulamadan orneklerle
bireye basit becerilerin ogretimi one crkanlrrustrr. Burada kazandmlrnak istenen el
becerileri ile teknolojik ilkeler arasinda iliski c;ogu durumda goz ardi ediimis,
onunun bilimsel boyutlan onemsenrnernistir.

1970'1erdensonra bircok i..ilkede i§ egitimi kavrarrurunteknoloji ve sistem
:emeline dayall olarak qelistirrneye baslandrq: qozlenmektedir. Ancak i..ilkemizdebu
gec;i§ saqlanarnarms bu derslerde bazen tasanrn bazen de el sanatlan ve el becerisi
:ek basma sistem butunluqu olrnaksrzm etkinliklerin esasrrn olusturrnaktadir
Doqanve Fer:1998: 262).
lkogretim si..irecindeuygulanan i§ eqitirni dersi baqlarrunda Teknoloji
egitimine iliskin sorunlar anlayis, program ve ortama iliskin olarak srruflandmlabilir.
Teknoloji egitiminde anlayrsa iliskin sorunlar, kavram di..izeyindenbaslayarak eqitirn
ve basil! kaynak yetersizliqine iliskin bir qorunurn sergilemektedir. Bunlar icinde temel
sorun daha baslanqicta adryla kendisini qostermektedir. Sonucta, c;ogu durumlarda
ad ile icerik iliskisinin kurulrnas: gi..ic;le§irken i§ Egitiminde teknolojik yaklasrrn ilkeleri
geri plana itilmektedir. Bu geriye itiliste, elbette ders adt tek neden deqildir.
Sorunun kokunde, arulan derse qecrniste yi..iklenmeyecalrsilan geleneksel
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misyondan kaynaklanan alqilamalann da etkisi vardrr. Olkemizde Teknoloji
egitiminin el becerisini temel alan bir gelenek uzerine oturtulmaya cahsilrnasi, bu
egitimin iceriqinin basit ev ve el isleriyle iliskilendirilerek deqerlendirilmesi
yarulqrsrm ortaya koyrnaktadrr. Bunda hie; kuskusuz, alarnnda cahsan bgretmenlerin
hizmet bncesi ve hizmet ic;i egitim yetersizliklerinin

da pay, buyuktur.

Program

uyqulayrcrsi olarak ogretmen, bgretim niteligi Ozerinde doqrudan etkilidir.
Teknoloji egitiminde program boyutuna toplanan sorunlar; program model ve
yaprsma iliskin konulan kapsarnaktadrr. i§ egitiminde onqorulen arnaclann Teknoloji
egitimi

kavrarruyla

ortusecek

bir qenislikte

olrnasma

karsm,

icerikte

genel

bir

daqrrukhk, kopukluk gaze carpmaktadrr. Bu anlamda unite ile konular arasmda, islern
surecine iliskin gereksiz yineleme ve konular ile ilgili yetersizlik ve quncellik sorunlan
ardir. Ayru baqlarnda program in qelistirilrnesi ve uygulanmasmda gerekli butunluqun
de saqlanarnadrqt

anlasrlrnaktadrr.

i§ eqitirni

proqrarrurun:

i§ ve Teknik,

Ev

Ekonomisi, Ticaret ve Tarim olmak uzere dort ayakh bir model uzerine oturtularak her
ir alarun birbirinden hemen hemen birbirinden turnuyle soyutlanrrus olrnasr, arnac ve
ygulama bakrrnmdan teknolojik surecin kosulrnasma surec butunluqunu bozmakta,
unitelerin cok boyutlu bir yaklasrmla ele almmasrm quclestirmektedir.

te yandan model isleyisinde bgrenci qruplanrun alt alanlar arasmdaki
ecisini saqlarnak uzere dusunulrnus olan "grup rotasyonu" uyqulamasi ile simf
isteminin qetirdiqi kendine ozqu grup dinamizmi ve ogrenme sureci ilkeleriyle
gda§mamaktad1r. Mekanik bir anlayism Orono olan bu yaklasrrn bgretmen- bgrenci
etkilesirnde

yabancrlasrna

sorunlanna

yol acarken;

unite duzeyindeki

program

r;eriginin onqorulen arnaclar doqrultusunda egitim yansrrnalarina donusturulrnesi da
gu kez sekteye ugrat1lmaktad1r.( Ulug,2003)

.2. Toplumda Teknoloji Tasanrn I Frank Banks
eknoloji Tasanm eqitirni, okulun drsmdaki dunyadan kopartrlarnaz, cunku Teknoloji
asanm hep Donya hakkrndadrr.
eknoloji Tasanrn,

okulda bir konu olduqu gibi srkhkla ogrencilerin

grudan ili§kili bashklarla deqerlendirilir.
bashk altmda incelenebilir:
1) Yoresel cevreyi kullanmak

yasarnlanyla
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2) Organizasyonlarla

geziler duzenlernek

3) Disandan insanlarla okuldaki cahsrnalarm drsandaki hayatla orneklendirilrnesi
gretmenin Destek Rolu
1) Uygun ogretim stratejilerinde onerrnek ve ilgili olmak
2) Ogrencilere bireysel calrsrnalarmda yardrrnci olmak
3) Bir baska Teknoloji

Tasanm

ogretmeni

ile beraber

calisarak

ogrencinin

egitimsel ve bireysel gereksinimlerini saptamak.
4) Cesitliliqin ve anlamlann ozel durum olduqunun farkmda olmak.
5) Egitim materyal ve kaynaklanrn uyarlamak.
6) Oqrencinin performansim

artrrrnasrnda yardim etmek icin oneride bulunmak

ve desteklemek.(Sayers,Morley,Barnes,2002,256)

c;Ev'RESEL SOSYAL VE KTJLTORELBAGLAMDA

TASARLVI

BlLGl VE

BECER1St

ANLAMA

EL BECERiS1

$ekil 1.

S1YAB BOLGE 0CJRENC1LERiN

TEKNOLOJl

TASARllVl KAPAS1TES1Ni G<)STERIR
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-er sekildeki siyah beige ogrencinin Teknoloji Tasanrn kapasitesini qosteriyorsa,
reken yetenek uygun baqlarnda yeterli egzersizler sonucu elde edilir.
pasite edinme sureci birkac basit adrmla tarnmlanamaz.

Sanki bisiklet surerrnis

i, farkh seylere konsantre olarak, bu surec tarnarnlarur ve aniden manasi anlasihr.
rkh donqulerde farkh ekipmanlarla 9al1§1ld1gmda surec daha kapasiteli bir hal ahr.
arrell and Patterson 1993 akt: JACKSON, 2002, 154)
.3. 2006 Teknoloji Ve Tasanm Ogretim Program,
.4. Nicin Teknoloji ve Tasanrn Proqrarnr?
unurnuzde kabul edilen kacrrulrnaz bir qercek vardrr. 0 da
uklanrruzrn yasayacaqi zarnarun bizim yasadiqrrruz zamandan 90k farkh
caqrdrr. Bu noktadan hareket ettiqimizde cocuklanrruzm kazanmasi gereken bilgi,
eri ve tutumlar da mutlaka farkh olacaktrr. Arastrrrnalar, cocuklanrruzrn
ayacaq: zarnarun en belirgin ozelliqinin baskalanrun urettiklerini kopyalamak
ad1g1 qerceqini ortaya koyrnaktadrr. Gozlern, sorgulama, arastrrrna,
- erlendirme ve yaratrcrhk gibi tasanm ve teknoloji icin gereken zihinsel surecleri
erince aktif hale getirmeyen, tek duze cahsrnalarla, sadece el becerisini geli§tiren
klasrrnlarla

yanrun

dOnyasmda

yasayacak

insanlann

beklentilerini

karsilarnak

urnkun deqildir. Bu arnacla cocuklar, ihtiyaclar ortaya crkrnadan tahmin etme ve
II sorunlan
rnalanru

yakalama,

belirleme

bunlara

ve uretrne

yaratrci
becerisi

cozurnler

getirme,

kazanrnahdrr.

Tom

tasanrrun
bunlann

uretirn
1§1gmda

eknoloji ve Tasanm Ogretim Proqrarru'run gelecek nesillerin yasayacaklan
· aclarma cevap vermesi arnaclanrmstrr. (MEB;TIOP,2006)

.Teknoloji ve Tasanm Nedir?
unurnuzde teknoloji, temel ve uygulamall bilimlerin verilerinin
ratrci surecler icerisinde uretirne donusturulrnesini, kullarumrru ve toplumsal
ilerinin ozumlenrnesini kapsayan bir surec olarak tarurnlanrnaktadrr. Bu
lasrrn, teknolojinin toplumsal her turlu etkinliqin icinde bir surec olarak yer
191 ger9egini vurgular. Teknoloji, insan hayatrrun kalitesini artrrmak arnacryla
raticrhk ve zekarun: bilim, sanat, rnuhendislik, ekonomi ve sosyal cahsrnayla
sturulan bir butundur. Her hangi bir seyi daha iyi, daha hrzh, daha kolay,
ha ekonomik ve daha verimli yapma qirisirnidir.
asanrn, zihinde canlandmlan bicirndir. Bu tarnmlamada zihinsel
-reglerin kullarurm on plana crkrnaktadir. Farklihklan bulma, hayal kurma,

9agm
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ulama, yaratrci dusunrne, elestirrne, akrl yurutrne gibi Ost dOzey zihinsel
clerin tasanm yapmada onemli bir yeri vardir.

oloji ve tasarrm urun qelistirrne sOrecine yonelik olduqundan
insan hayatrm doqrudan etkilediqinden birlikte ele almrnahdrr. Teknoloji ve
nm birbirini doqrudan etkileyen kavramlardrr. lkisi arasmdaki iliski ozne ile
e arasindaki iliski gibidir. Bu iliskide oncelikli zihinsel surec olarak
trcrhk karsrrruza crkrnaktadrr (MEB, TIOP, 2006).
oloji ve tasanm iliskisinin qelistirilmesi bireyin yaratrcrlrk
eyinin qelistirilmesi ile rnurnkun olabilir. Yaratrcihqm qelistirilebilrnesi dis
nlara acrk ve ahci olmakla birlikte duygu, istek, hayal gOcO ve ic; tepkilerinin
bilincinde olmasrru gerektirmektedir.
noloji ve tasanm proqrarrunm uyqulandrqt yas grubunun en
mli ozelliqi, gruba ait olma ve grup Oyeleri icinde etkili olma isteqidir. Bu durum
· el yaraticihq: engelleyen bir etken olarak karsrrruza crkrnaktadir. Ancak uygun
ilde motivasyonun

saqlanrnasr, grup dinarniqinin,

hayal gOcOnOn ve i§ birliqinin

istirilmesi ve bunu saqlayacak ogretim sureclerinin kullarulmasi bu durumu olumlu
donusturur (MEB, TIOP,2006) .

. Programm Genel Amaclan
noloji ve Tasanm Dersi Ogretim Proqrarru'ru tamamlayan ogrencilerin;
Merak eden, soru sormaktan cekinrneyen, qozlern ve arastirma yapmaya
vesli bir ki§ilige sahip olrnalan,
Cevresindeki olay ve rnekanlar arasmdaki ili§kiyi kendine has bir bakrs acisryla
.,. erlendirmeleri,
Karsilastrklan quclukleri yenmek icin ozqun cozurnler Oretmeleri,
. Oz gOvenini, hayal qucunu ve estetik duyqulanru qelistirrneleri,
. Kendisi ve cevresi ile bansrk, rekabete ve yeni yasantilar edinmeye acik olmalan,
. Bag1ms1z olarak dusunebilrne al1§kanl1g1 edinmeleri,
. OzgOn tasanmlar ortaya cikarrnalan,
_ Ald1g1 kararlan deqerlendlrrneleri

ve sorurnluluklanru tasrrnalan 9. Gelecek ile ilgili

0. Teknolojik qelisrneler karsismda kendilerini yenilemeleri

1. Duygu ve dusuncelerini farkh yollarla ifade etmeleri arnaclanmaktadrr.
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.7. Programm Vizyonu
eknoloji ve Tasanm Dersi Ogretim Proqrarru'run vizyonu, kendisinin ve
lumun yanmru daha yasanabilir hale getirmek icin sorunlarm farkma varan,
- urnler ureten, varatrci ve hayal gOcO qelisrnis, dusuncelerini kurgulayan ve ifade
en, ogrenmeyi bgrenen, sorgulayan, qirisirnci, deqisirn ve qelisirne acrk
rumluluk bilinci qelisrnis bireyler yetistirmektir .

. Programm Yaprsi
oqrarn, her biri 6, 7 ve 8. sirufta devam eden 09 kusaktan olusrnaktadrr.
nlar; "Dozen", "Kurgu" ve "Yaprm" drr. Kusaklara ozgO her y1I icin ayn ayn odak
ktalan

\

tespit

edilrnistir

(MEB,

TTOP,2006)

\

kil2: Programda Yer Alan Kusaklar

u kusaklann bzelliklerini asaqrdaki gibi bzetlemek rnurnkundur:
uzen" kusaqrnda bgrenciler;
usunrneyi bgrenme ve yasarnlanndaki olaylara farkll acrlardan bakarak
~ erlendirme anlayrs: qelistirirler,
gadan, yasarndan ve kendinden yola cikarak rnekan, yuzey, birim, tekrar,
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, dozen, uyum, bOtonlOk, topluluk vb. kavramlan yaprlandrnrlar.
'"i§kenligi olmayan bicimleri (kare, yuvarlak, 9izgi) kullanarak ozqun
enler (tasanrn) olustururlar.
wi§kenligi olmayan bicirnlerle olusturduqu dOzende renk, yon ve oran
rarnlanru ifade ederler.
aratrcihklanm; qozlem, arama, sorgulama ve denemelerle ogrenme
·ecinde qelistirirler.
eknoloji ve tasanrn kOltOrOnOn olusrnasi icin gerekli zihinsel alt yapiyt

iizen" ku~ag1 odak noktalarmm srmftara gore daqrhrm

NIFLAR ODAK NOKTALARI

. SINIF "Birimden Butune"
SINIF "BOtOnde Farkhhk Olusturalrm"
urgu" kusaqrnda ogrenciler;
aratrci dusuncelerini yaratrci dusunrnenin ilk basarnaqi olan dusunrneyi
renme yonunde adirnlar atrlan "dozen" kusaqindaki temel Ozerine
ilandmrlar.
rak ve hayal ettikleri ile degi§tirmeyi, qelistirrneyi ve kolaylastrrmayi
sunduklerinden cozurne yonelik fikir ve hayal quclerini yazarak, cizerek
utlastrnrlar.
ozurne yonelik dusuncelerini baskalan tarafmdan doqru anlasrlmasrru
'"layacak nitelikte cizer ve cevresiyle paylasirlar.

usuncelerini yasal koruma altma alma sureclerini fark ederler.
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urgu" ku~ag1 odak noktalarmm srmflara gore daqrhrm

AK NOKTALARI
SINIF "Dusunelirn Cozelirn"
.SINIF "Dusuncelerirnizdeki

Degi§im ve Gelisirn"

SINIF "Dusuncelerirnizi Koruyahrn"
apirn" kusaqrnda 6grenciler;
Diger kusaklarda qelistirdikleri becerilerini somut bir urunle ortaya
armada kullarnrlar.
<;evrelerindeki olusurnlan qozlernleyerek olanlar ile olrnasi gerekenleri fark

Tasanm surecini, sorunlann cozurnu icin uygulayarak somut tasanmlar

Tasanmlanru tarntmaya yonelik etkinlikler planlayarak qerceklesfirirler.
Urunlerinde gerekli go "
arutahrnrdukleri inovasyonu yaparlar (MEB,TIOP,2006)

aprrn" ku~ag1 odak noktalarmm srrnflara gore dag1hm1
NIFLAR ODAK NOKTALARI
SINIF "Nas1I Oretelim"
.SINIF "Uretiyoruz"
.SINIF "Oretelim
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1. KU$AK

DOZEN

kil 3: Programm Gene! Yaprsi

. Programm Ozellikleri

Ogrencilerin qelisirn dOzeyi, ilgi, yetenek, ihtiyac ve beklentilerine

uygun olarak

rrlanrmstrr.
Sarmal program anlayrsma uygundur.
Talim ve Terbiye Kurulu Baskanhqt tarafmdan kabul edilerek yayrrnlanrrus
ogretim 1-8 Turkce, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji)
ler icin kabul edilen ortak becerileri icermektedir.
Uygulamada, ogrenciyi aktif bir katrhmct ve sorunlan arastmci birey haline
iren, ogrenci merkezli yaklasuru esas alrrustrr.
Kusaklarin odak noktalanna yonelik srruf, grup ve bireysel etkinlikleri
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ektedir.
Ogrencilerin kendilerine olan oz quvenlerini qelistirebilmeleri, durumlara farkh
lardan bakmalan ve farkll cozurnler onerebilmeleri arnaciyla bilim adamlan ve
citlerin biyografilerine, inovasyon ve bulus hikayelerine yer vermektedir.
Sirufta yapilacak etkinliklerin cncesinde. ogrencilerin yaratrcihklanru harekete
irmek arnaciyla uyanci yontemlere yer veren etkinlikleri kapsamaktadir.
Ogrencilerin bireysel beklenti, ihtiyac ve ilgilerine gore sekilleneceqi icin esnek
yaptya sahiptir.
Sonuc deqerlendirmeyle

birlikte surec deqerlendirrneyi de ongormektedir.(MEB,

10. Ogretmene Oneriler
eknoloji ve Tasanm

Dersi Ogretim Proqrarnr'run basanyla

anlayrslann,
tarafmdan

onqorulen
anlastlrnasi

kazarurnlann
ve

srruf

ve

uygulanabilmesi

etkinliklerin,

ortammda

icin

uyqulayrci

qerceklestirilmesi

arnacla ogretmen;
Ogrencilerin yaraticr, biricik, hayal kuran, estetik duyarhliqa sahip bireyler olduqu
ulunden yola cikarak onlan qelistirrneyi arnaclar ve her ogrencinin yapt1g1 ise

Ogrenme ortarrurn yaratrci dusunceye tesvik edici, uyanci ve yeni fikirler
sturrnaya yoneltecek ozellikte duzenler.
Ogrencilerle olan iletisirninde olumlu ifadeler kullarnr.
Ogrencilerin etkinlik surecinde ortaya crkardrklan urunleri birbirleriyle kryaslarnaz
her cahsmayi kendi sartlan icinde kabul eder.
Ogrencilere soru sorma ftrsati verir ve onlarm sorulara eek yonlu cevaplar
malanrn saqlar.
Yeni ve orijinal cozurnleri olumlu karsilar. Ogrencileri tek tip cozurn uretrnek
ine daima alternatif cozurnler bulabilmeleri icin destekler.
Yaratrcihk ve karar verme becerisinin qelistirilmesi

acrsmdan qerceklestirilecek

inliklerin ogrenciler tarafmdan baslatrlmasrru saqlar.
Ogrencileri

tasanrnlanru

qerceklestirmeye yonelik ihtiyac duyacaklan

teryallere yonlendirir. Ogrencilere yeni rnekan ve materyalin ozelliklerini,
laruhs sekillerini ve quvenlik kurallanru anlatrr.

deqisik
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Odak noktalannda qerceklestirilecek
"'retmenleriyle

birlikte

yapar.

Bu

etkinliklerin gene! sure planlamasrru zurnre
planlamada

etkinliqin

nitelikleri,

ogrenciler

smdaki bireysel farkhhklan ve srmfm gene! duzeyini dikkate ahr. Etkinliklerin
'gun hrzla ilerlemesini saqlar. Causrnasrru arkadaslarmdan

once bitiren ogrencileri

rkh calismalara yonlendirir .
. iyi bir qozlemcidir. Derse ogrenci katrhrmru saqlarnak icin sorular sorar.
erlemeyi vurgulamak yerine ogrencinin qozlern yapmasma, sorunlan
lemesine, arastrrrnaya yonelrnesine, dusunrnesine, elestirrnesine, kararlar
rmesine ve yaratrci cozurnler uretrnesine yardrrnci olacak torde sorular kullarur .
. Ders icin etkinlik oncesi onerilen kaynaklardan, uygun ogretim arac ve
reclerinden (gorse! isitsel araclar, ornekler, modeller, filmler, referans kitaplar,
surler, tebesir tahtasi, tepeqoz saydamlan,

uygun ders yazilrmlan, bilgi ve islern

praklan vb.) yararlarnr .
. Ogrencilerin yorum ve sorulanna onern verir. Ogrenci cevaplanru olumlu bir
rrla karsilar ve onlan dikkatli bicirnde dinler. Oqrencilerin ortaya koyduqu oneri ve
imler hakkmda olumsuz elestiride bulunmaz, bu tor elestirilerin yaprlrnasma firsat
rmez. Gerektiqinde ogrencilere donutler saqlar. Onlan yonlendirici, onaylayrci ve
ilendirici donutler verir.
3. Ogrenciler

beklenen

davraruslan

qosterdiqinde

sozlu

ve sozsuz

ifadelerle

kistirir. Uygun olmayan tutumlar qosterdiqinde yalruzca o tutumla ilqilenir.oqrenciyi
rqrlamaktan kacrrnr. Sabir ve anlayis qosterir .
. Ogrencilere ogrendiklerini uygulama ftrsati tarur. Ogrencilerin diqer derslerde
.•. rendikleriyle baqlant: kurmalanna yardimci olur. Her ogrencinin ayn bir birey
ugu qerceqinden hareket eder. Ogrencilerin her etkinlikte ayru basanyi
.•. sterrnesini beklemez. ilgi duyduklan ya da yatkm olduklan alanlarda cahsrnalanru

. Ogrencilere tasanm etkinliklerinde destek olur, cesaret verir. Basanlanrun
rak devam etmesini saqlar .
. Ders etkinliklerini islikle smrrlandrrmaz. Programda yer alan etkinliklerin cevreye
hm qostermesine dikkat eder .
. Ogrencilerin cahsmalanru, yazacaklan qunlukle haftalik olarak takip eder.
"'rencileri sonuca ulasrnada yonlendirir .
. Orone yonelik tasanm etkinliqinde ogrencileri, olasi kaynaklan
-erlendirebilme aliskanhq: kazanabilmeleri icin artrk malzemeler kullanmaya
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9. Ogrencilerin cahsrnalanru deqerlendirirken tek bir yonterne ya da araca baqh
lmaz. Proqrarmn deqerlendirme bolurnunde verilen sonuca ve surece dayall
gerlendirme formlanndan etkin sekilde yararlarur. Ogrencilerin kendi kendilerini
gerlendirmelerine frrsat verir. Ogrencinin dersteki cahsrnalanrun turnunu dikkate
larak qelisimlerini ve pertorrnanslanru butuncul §ekilde deqerlendirir ve geri
sleme yapar.
0. Ogrencilerin etkinliklerini sergilemeleri icin uygun ortam saqlar.

1. Her ogretim yrh sonunda Teknoloji ve Tasanm dersinde yapilan uygulamalan
rntmak ve ogrencilerin basansrrn velilerle paylasrnak icin duzenlenecek ''Teknoloji
nligi"ne tum ogrencilerin katrhrmru saqlar (MEB, TIOP,2006) .

. 11. Velilerden Beklentiler
eknoloji ve Tasanm Dersi Ogretim Proqrarru'run temel beklentisi,
ndisinin ve toplumun yanrum daha yasanabilir krlrnak icin goru§ ve anlayrs
listirrnis bireyler yetistirrnektir. Bu anlamda ogrenci velilerinden Teknoloji ve
asanm dersine karsi olumlu tavrr qostermeleri beklenmektedir. Bunun, ogrencilerin
sansina ve bireysel qelisirnine onernli bir katki saqlayacaq: unutulmarnahdrr.
eliler ogretmenden gelen bilgilendirme doqrultusunda hareket etmelidirler.
arnacla veliler;
. Programdaki etkinliklerin ogrencilerin bireysel yaraticrhqrrn qelistirrneyi
acladiqmm farkrnda olmahdrr.
Ogrencilerin tasanm cahsmalan sirasmda ortaya koyduqu dusunceterini olumlu
bnde desteklemeli

ve

onlann

dusuncelerini

krsrtlayan

tutum

ve

ifadelerden

. Ogrencilerin tasanm etkinliklerine yonelik yaptrklan qozlern, inceleme, arastrrrna
qorusrnelerinin qerceklestirilrnesine

yardrrnci olmalidrr .

. Ogretim y1II sonunda duzenlenecek teknoloji senliqinin organizasyonuna yardtrnci
mall ve ogrencilerin basanlanru paylasrnahdrr.

12.0l~me ve Degerlendirme
lcrne ve deqerlendirrne, ogrenme-ogretme

surecinde ogrencilerin

sarilanru saptamak, eksikliklerini belirlemek, ogrencinin surec icerisindeki
lisimine iliskin geri bildirim saqlarnak arnacryla yapihr. Bu programda
gerlendirme, ogrenme surecine onern verir ve ogrencinin qelisirnini izlemeyi
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arnaclar. Deqerlendirme yapihrken ogrencilerin;
Problem cozrne yeteneklerinin ne kadar geli§tigi,
Ost duzey dusunme becerilerinin ne kadar geli§tigi,
Oretim surecinde ne kadar oz quvene sahip olduqu,
Estetik qoruslerinin ne kadar geli§tigi,
Sosyal becerilerinin ne kadar geli§tigi qoz onunde bulundurulur .

. 13.ProgramdaKullamlacak Olcme ve Degerlendirme Arac ve
orii~me (Miilakat}: Teknoloji ve Tasanm dersinde ogretmen ogrencilerin anlama
uzeylerini deqerlendirmek
orusme yapar.

ve cahsrnalarma

Ogrencilerle

yapilan

farkh acrrumlar saqlarnak

qorusrnede

asaqrda

ornek

arnaciyla

olarak

verilen

rulardan yararlarnr.
Bir olayi (konuyu, yonterni, fikri) degi§ik yolla aciklayabilir misin?
Bu etkinliqi tekrar yapsaydrn ayru sonuclari bulur muydun?
Bu etkinligi daha kolay yapmanm baska bir yolu var rm?
Bu konuyla ilgili "qercek yasarrundan" bir ornek verebilir misin?
bzlern: Teknoloji ve Tasanm dersinde ogretmen ogrencilerin;
Soru ve onerilere verdikleri cevaplan,
Grup cahsrnalanna ve tartrsrnalanna katrhrnlanru,
,gretim surecinde yaprlan qorevlere qosterdikleri tepkiyi qozlernler.
'"retmenler qozlern yaptiklannda:
lcutleri koyarken butun ogrenciler icin ayrn standartlan kullarnr.
er ogrenciyi birkac kez qozlemler.
er ogrenciyi deqisik durumlarda ve farkh qunlerde qozlernler.
er ogrenciyi deqisik ozellikler, beceriler ve davraruslara gore deqerlendirir.
aprlan qozlern icin yapt191 deqerlendirmeleri,

murnkun olduqu kadar qozlern

mda kaydeder.
ozlemler, serbest bicirnde yapilabileceqi gibi qozlenecek olcutlerin belirlendiqi
prlandrnlmrs qozlem formlanyla da yaprlabilir. Gozlern formlan ile qozlem
pmak, ogretmenin ogrencilerin serqilediqi davraruslari qozden kacrrmasrru,
utrnasrru engellemek

bakrrrundan qozlemin qecerliliqine

ve quvenirliliqine

olar. Etkinlikler icin yaprlandrnlrrus qozlern formlan program kilavuzunda
rilrnistir (MEB, TIOP,2006).

-zlii Sunum: Teknoloji ve Tasanm dersinde ogrencilerin yapacaklan sozlu

katki
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numlann deqerlendinlmesinde

dereceli puanlama anahtarlan ve oz deqerlendirme

ekleri kullaruhr.

rformans Degerlendirme: Ogrencilerin bireysel farkhhklanrn dikkate alarak
larm bilgi ve becerilerini eyleme donusturrnelerini,
glayacak

durum

ve

odevler

aracihqryla

qercek yasarna aktarrnalanru

deqerlendirme

yapmak

bicirninde

rnmlanabilir. Performans deqerlendirme qozlenebilen bir performans veya somut bir
unle sonuclanrnaktadrr.
"retmenler performans deqerlendirrneyi, kompleks bilissel ogrenmeyi
ozlemlemek icin kullanabileceqi gibi akademik alanlardaki (fen bilimleri,
atematik, sosyal bilimler gibi) tutumlan ve sosyal becerileri qozlemlemek

icin de

llanabilirler. Ogretmenler performans deqerlendirmede olusturacaklan
rumlar/verecekleri qorevler ile ogrencilerin yaptrklan analizleri, problem
bzmelerini, verdikleri kararlan, arkadaslari
ve bir urunu olusturrnalanru

ile i~ birligi icinde cahsrnalanm,
doqrudan

qozlemleyebilir

sozel

ve onlara not

eknoloji ve Tasanm dersi kapsammda ogrenci perforrnansmm
"erlendirilmesi ogrenci urun dosyasi kullarnlarak yaprlacaktrr.

-renci Ori.in Dosyasi (Portfolio): Ogrenci urun dosyasi, kusak suresince
"rencilerin cahsmalanru, harcadrq: cabayi, urunun tom qelisirn asarnalanru
mtlanyla qosteren bir dosyadrr.

arencinin kusak ici etkinlikler sirasmda yapt191 cahsmalanndan beqendiq: ve
rforrnansrru yansittrqma inandrklanrn secrnesi sonucunda olusan ogrenci urun
ayrn zamanda

hem ogretmen

hem de ogrenci

icin bir deqerlendirme

- renci urun dosyasmm amaci nedir?

·· n dosyalan bircok arnac icin kullarnlabilir. Bunlar;
Ogrencilerin tipik performanslanrnn

kaydedilmesi ile gelecek yillarda

"retmenlere veri saqlarnak
Ogrencinin qelisimini karntlarla ve daha saqhkh izlemek
ilelere ogrencinin perforrnansrm qostermek icin ornekler saqlarnak ve
yi ogrencinin egitimine katmak
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Ogrencinin oz disiplin ve sorumluluk bilincini qelistirmek ve kendi kendini
gerlendirme becerisi kazandirmak

Bir konu alarnnda iyi bir performans olustuqunda, ogrencileri bu performans
kkmdaki dusuncelerle tesvik etmek, gOdOlemek
Ogretim programmda qelismeye ihtiyac olan alanlan belirlemek
Ogrencileri deqerlendirmek

.14.
2

1

Oz

Degerlendirme:

Belli bir konuda bireyin kendi kendisini deqerlendirmesidir.

deqerlendirme ogrencilerin kendilerini kesfetmelerine, quclu ve zayif yonlerini

rumalanna yardrrnci olur. Ornur boyu kendi performans ve qelisirnlerini baqrrnsrz
arak ve qercekci sekilde deqerlendirmeye yonlendirir.
wrencilerin bir sonraki adrrru tarnmlayabilmelerine,

kendilerine olan

uvenlerini artrrrnalanna, ogrenme ve deqerlendirrne surecine aktif olarak
trlmalarina olanak saqlar.
"retmen deqerlendirme surecinde ogrencileri durust ve acrk olarak
ndilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Ogrencilere bu
gerlendirmenin, kendi qelisirnlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek arnacryla
p1ld191 aciklarur.
Bu tor deqerlendirmenin

olumsuz yonleri de vardir. Genellikle kendi

rformanslanrn deqertendirirken yanhhqm varllg1 qoz ardi edilmemelidir.
slanqrcta kendini deqerlendirme,

ogrencilerin deneyimsizliqi

nedeniyle yarulqtlara

en olabilir. Yine de ogrenciler daha fazla deneyim kazandikca aldrklan kararlar
ha doqru olacaktrr.

Olcutleri belirlenmis, yapilandmlrrus oz deqerlendirme formlan ile oz
w erlendirmeler yapilabileceqi

gibi Teknoloji ve Tasanm dersinde proje qelistirme

arecinde tutulacak "qunlukler" yardirm ile de oz deqerlendirrne
prlandrnlrrus formlar yardrrm ile deqerlendirme
kullaruslrdrr.

Etkinlikler

icin kullarnlacak

yapilabilir, Ancak

yapmak her zaman icin ekonomik

oz deqerlendirrne

formlan

program

lavuzunda verilrnistir.

3.15. Dereceli Puanlama Anahtan (Rubric): Ogrencinin qerceklestirdiqi

bir

perforrnansrru, belirlenen olcutler bakrrrundan yetersizden yetkine
wru belirleyen puanlama anahtandrr.

Herhangi bir cahsmarun puanlanmasi

listirilrnis olcutleri iceren bir aractrr (MEB; TIOP,2006)

icin
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3.16. Arnaclarma

Gore Dereceli Puanlama Anahtan

ereceli puanlama anahtan "Butuncul" ve "Analitik" olarak iki grupta incelenebilir.
Genel olarak belli bir yetenek, oqelerine aynlmadan bir butun olarak puanlarnyorsa
u holistik (butuncul)

puanlama

olrnaktadrr

(Haladyna,

1997). Butuncul dereceli

uanlama anahtan, urundeki veya cahsrnadaki nitelikler hakkrnda qenisce hukumlere

alitik puanlama anahtan, belli bir yeteneqi oqelere ayrrrp her oqe icin ayn bir
qelistirrnekle

olusturulmaktadrr.

Analitik

anahtann

ogrencilerin

siklerini tarurnalart ve duzeltrneleri acismdan faydalan coktur. Analitik puanlama
nahtarlan iyi tarurnlanrrus ve detayll anahtarlardrr
tkinlikler

icin kullarnlacak

dereceli

puanlama

anahtarlan

program

kilavuzunda

rilrnistir.

gerlendirme Formlarmm Kullarurru
'"retmen, Teknoloji ve Tasanm

dersinde ogrencileri

"Olcrne ve Degerlendirme"

~1191 altmda verilen acrklarnalan dikkate alarak deqerlendirir.
eknoloji ve Tasanm dersinde ogrenci basansrru belirlemek

uzere "ogrenci urun

syast ve qozlern formlan" kullarularuhr. Her kusak icin hazirlanan ogrenci urun
syalan, "dereceli

puanlama

anahtan"

ile puana donusturulur.

Oqrencinin

urun

ogretmen

not

syalanndan alacaqi puanlar ile simf i<;i etkinliklerdeki
rforrnansrru

yansitan

puanlar

program

kilavuzunda

verilen

· elgesine islenir. Bu cizelqe yardrrru ile aritmetik ortalamaya donusturulen

puan,

ta cevrilerek ogrenci basansi belirlenir. Ogrencinin
ruf i<;i etkinliklerdeki perforrnansrru puana donusturrnek arnaci ile "qozlern formlan"
llarnlabilir. Bir donern icin ogrencinin srruf ici etkinliklerdeki perforrnansrru yansrtan
az bir puan verilir.
gerlendirmeye temel olusturacak ogrenme karutlart ogrencinin her kusak icin ayn
n olusturduqu ogrenci urun dosyasmda toplarur. Ogrenci kusak icinde birden fazla
pt191 calrsrnalardan
yar.

Urun dosyasmda,

rceklestirilrnesi

kendisinin

belirleyeceqi

en iyi cahsrnasuu

urun dosyasma

belirlediqi cahsrnarun

surecinde

tuttuqu

qunlukler,

kullandrq:

basvuru

kaynaklan,

unluklerine kaydedemediqi karutlar, oz deqerlendirme forrnlan vb. yer alir.
usak icinde yapt191 cahsrna surecinde ogrencilerin qelisirni "Gozlern Formu" ile, urun
syasirun tum boyutlan ise "Dereceli Puanlama Anahtan"

kullarnlarak ogretmen

rafmdan deqerlendirilir. Aynca her kusak sonunda bir urun ortaya 91kt1g1 icin bu
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unun qerceklestirilmesi
- erlendirilmesi

sOrecinde ogrenci tarafindan sergilenen cesitli becerilerin

gerekmektedir.

Bu nedenle

dereceli

puanlama

anahtarlanrun

"rencinin serqilediqi becerileri deqerlendirmek arnacryla kullarulrnast onerilir.
-renci qozlern formlan, ogrencilerin siruf i9i etkinliklerde ve Oretime yonelik yapllan
hsmalarda sergiledikleri
acryla verilrnistir.

becerileri tutarh, gOvenilir, qecerli bicirnde qozlernlemek

Aynca

ogrencilerin

srruf ici etkinliklerdeki

performansmmm

- erlendirilmesinde de kullarnlabilir.
Oz

deqerlendirme

llarulabileceqi

gibi

formlan,

ogrencilerin

siruf

icinde

Orone

yapilan

yonelik

etkinlikler

yaptrklan

sonrasmda

cahsrnalarda

da

llarnlabilir. Bu cahsrnalar karsrlastiklan quclukleri, becerilerdeki ustun yonleri, planh
hsrnadaki eksik yonleri vb. acilardan ogrencinin kendisini deqerlendirrnesine
rir. Her kusakta
inliklerle

Oretime donuk faaliyetler,

yapildrq:

icin bu formlann

firsat

siruf icinde anlarnh ve ugra§tmc1

kullarulmas:

onerilir.

Oz deqerlendirme

larinda arnac ogrenciye not vermek deqil, ogrenciye geri bildirim saqlarnaktrr.
p deqerlendirme formlan etkinliqin niteliqine gore kullaruhr. (MEB; TTOP,2006).

4. Sanat Egitiminin, KKTC Egitim Sistemi i~indeki Yeri

Sanat egitimi, KKTC egitim sistemi icinde ele ahndiq: zaman, bu toplumsal
dusuncenin sistemde de yer ald191 ortaya crkar, Bu dersin islenisini kolaylastmci
unsurlar sistem dOzenleyicileri tarafrndan maalesef qoz ardi edilmektedir.
aynlan krsrth butce, resim dersleri icin harcanmamakta,
mOfredattaki konulann

bazilan

bolqesel ozellikleri, ogrencilerin
kendi cabalanyla

elenmektedir.

elde ettikleri malzemeleri

bu yetersizliklerden

Ogretmenler,

maddi durumlanrn

Egitime

bulunduklan

delay:
okulun

qoz onunde bulundurarak

kullanarak

derslerini

ve

islernektedirler.

Tom bu cikrnazlara bir de bir 90k okulda yasanan atolye sorununu ekleyince, ortaya
daha kotu bir tablo cikarrrus oluruz.

Sorun bulma ve sorunu cozrne onerileri Oretmek icin mOfredatlardaki sorunlan
bulmak,

onlan

yasarnak

gereklidir.

Arna

buna

olanak

verebilecek

olrnadrqmdan bazi konular hie islenrnernekte: yasanrnarnaktadrr.

ortamlar

Sorun, varsa bile

onu bulmaya ve cozurn Oretmeye imkan ve ihtimal yoktur. 0 yOzden bizim egitim
sistemimizdeki

en bOyOk sorun belki de butun derslere ortam yetersizliqi ve alet

edevat sorunlandrr. Bunlar halledilmeden hep daha iyi olacak dusuncesiyle,
kultururnuze

uygun

olmayan

sistemleri

yururluqe

koymak

,

kisisel

kendi

cozurnler
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Oretmek;

sorunlan

qoremernektir.

Halbuki

kapasitelerine,

gore

rnufredatlan

dOzenleyecek, yeni cozurn onerileri uretecek, arstrrrnalar yaprp sonuclandrracaktir.
Belki de tom bunlarm olabilmesi icin; daha kahci, varatrci ve qenis acrya sahip
bakanllk yoneticilerine ihtiyacrrruz vardrr.

4.1. Krbns Turk Ortaoqretirninde Sanat Egitimi

Gecrnise baktlacak olursa, buqune gelene kadar deqisik egitim sistemleriyle
tarusrna

frrsan

bulrnus,

bir toplumla

karsi

karsiya

olduqurnuz

qoz

onunde

bulundurmarruz gereken bir qercektir, "Okullanrruzda qercek anlamda resim dersleri
1930'1u yrllarda , ingiliz donerninde, okullarm programma dahil edildi. Adada resim
ogretmeni

bulma zorluqu yasandiqmdan

bu qorevi ilk basta arnator sanatcilar

ustlendi, Daha sonra yetenekli ,ilkokul ogretmenleri
genel

ortaoqretirnde

resim

ogretmenligi

cesitli kurslardan qeclrildi ve

ile qorevlendirildi.

Turk

toplumu

bu

donernde caqdas sanatr, sanat eqitirni yoluyla solumaya basladi. 1950'1i yillardan
sonra, resim ogretmen kadrolan, TOrkiye'deki ogretmen enstitoleri

okullan veya

quzel sanatlar akademisinden mezun olan kisilerce olusturuldu.

1974 yrlmdan itibaren eqitim sistemi, TOrkiye'ye paralel bir sistem qelistirrnek
zorunda birakrldr. Bunun nedeni dunyaya acrlan tek pencerenin TOrkiye olrnasi idi.
Dolayrsryla TOrkiye'de uygulanan tom sistemler, universite egitimi sansiru artrrmak
icin uyqulanrnasi gerekli sistemlerdi.

lletisirn sistemlerinin

qelismesi,

Oniversite mezunlanrnn

bir krsrrurun adaya

donus yapmasi; dunyaya ac.lma isteqi; halkm her seyden haberdar, kutturlu, egitim
seviyesi yuksek bir konuma gelmesine

neden oldu. Uydu sistmleri, yeni acrlan

Oniversiteler aracrhqryla internet, dunyaya acilan pencereleri artrrdi. Boylece egitim
sistemlerinin sorgulanmasma, teknoJojiyJe biitDn}e$liriJmesi t;ah$maJarma ba~JandJ.
Bu qelisrneler sonucunda, okullarda bilgisayar icin yer saqlanrnasi gerekliligi doqdu;
ekonomik irnkansizhklar, sanat egitimi olanaklannm

krsitlanmasma

okullarda yeni ek binalar yapitacaqma atolyeler feda edildi.

yol acn . Bazi
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4.2. KKTC, Ortaoqretirninde Reslm-ls Dersi ve Uygulama Proqrarnlan

KKTC'nde Ortaoqretirn; ilk yansrru
kapsayan

bir

egitim

proqrarrudir.

11-14, diger yansim 11-17 yas grubunu

11-14

yas

grubunu

ogrencilerine, haftada 1 saat resim dersi verilmektedir.

kapsayan

ortaokul

[s-teknik dersi ise, sadece

erkek ogrencilere 2 ders saati uygulamall ders olarak, is-teknik egitimi ogretmeni
90k az olduqundan,

resim ogretmenleri

sanatsal yaklasrrnlar da yer almasma

tarafrndan

yaptmlrnaktadrr.

lceriqinde

raqrnen esasinda tekniqe dayall olan, 3

boyutlu calrsrnalarla ogrencinin zihinsel yaratrcrlrqrrn artrran is-teknik egitimi dersi,
1970'1i yillardan

bu gone,

iceriqinde

buyuk

olcude

deqisiklikler

olrnustur.

ilk

baslardaki sanatsal ogelerinin buyuk bir krsrruru kaybetrnis dururndadrr. Yine de
ogretmenler

kendi birikimlerini

calrsrnalarla

desteklemekte

uyqularnay:
ve

daha

tercih ettiklerinden
sanatsal

icerikli

dersi uc; boyutlu
yilhk

planlarla

surdurrnektedirler.

Ortaoqretimin

ikinci yansi 14-17 yas grubundaki

Normal liselerde resim dersi secrnef
Kurultayi'nda

lise ogrencilerinden

ders olarak islenrnektedir,

"Sanat dersleri tom siruf ve ogrencilere,

olusur.

I. Kultur Sanat

baska bir sanat dersiyle

secmeli olarak sunulrnahdrr; sanat dersleri §LI anda bilgisayar, ingilizce, fizik vb. bir
sanat dersiyle deqil: aksine Oniversite ve gelecek endisesindeki

ogrencileri cezp

edici baska bir dersle srrufta toplanmakta, simftaki ogrenci sayrsi arttrqindan dersin
islenisindeki bozukluklan artmakta ve rnufredat qerektiqi gibi uyqulanmamaktadrr.

Sanat tarihi dersi, normal liselerde lise 2. sirufta zorunlu, lise 3. srrufta ise
secrneli ders olarak okutulrnaktadrr. Ogrencilerin sanatsal kultur zenqinliqini artincr,
dunya sanatrrun bilincinde olarak yaratrcrhklanru qetistirrnesine yardrmc: olabilecek
bu ders, iki lise drsmda resim ogretmenleri

tarafindan

dunya

sanat

sanat

okutulmaktadrr.

tarihi

yarnnda

TOrkiye'deki

Kibns'ta yasarrus medeniyetler

dersi veren ogretmenin

tercihine

verilir. Sanat tarihi dersi

eserlerinin

ic;erigi

kitaplarla

ve b1rakt191 eserlerin anlatrlmasi

kalrnrstrr. Sanat eqitimcileri,

I. Kultur Sanat

Kurultayr'nda buna da deqinrnistirler:

*

Bireyin kendi ya§ad191 toplumdaki

kultur-sanat

varlrklanru

taruyip

bilme ve

emini kavrama becerisi de yine kultur-sanat egitiminin arnaclan arasmdadrr.
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Sanat eserlerinin deqeri konusunda halkrn billnclendirilrnesi icin sanat tarihi
rsine daha 90k 6nem verilrneli, sanat tarihi dersi sadece lise 2'de deqil, lise 1 ve 3.
ruflarda da okutulrnahdrr.

KKTC'de 30 ortaoqretirn okulu vardrr. 24 ortaokul ve 18 liseye sahip olan
TC'nde, meslek liseleri ve ingilizce egitim veren 4 kolej vardrr. Geneli 1974 oncesi
bnernlerden kalrrustrr ve bu eski binalarda resim ihtiyaclan medeniyete uyum
glayamad1klanndan karsilayarnayan eski yapilardrr. Bu eski binalarda resim ve i§
nik dersleri dusunulerek atolyeler
ektedirler.

.fakat bu atolyeler baska arnaclara hizmet

Belki idarecilerin sanat eqitirnine yaklasrrnlan, belki de yeni

iyaclanrun ortaya cikrnasmdan bu odalar ya islev ya da sekil deqistirrnistirler. Bu
uzden 9ogu okulda resim dersleri normal siruflarda islenrnektedir. Hemen hemen
m

okullar televizyon,

video,

projeksiyon

makinesi gibi

sanatsal eqitirnin

stekleneceqi alet edevata sahip olrnasrna raqrnen bunlann saqhkh sekillerde
llarulmalanru saqlarnak odalara .siruflara sahip okullartrruz 90k azdir.

Teknoloji ve bilimde gerekli yaratrcihk icin olduqu kadar, basta kalrrus quclerin
gerlendirilmesi acrsindan yaratrcrhqm desteklendiqi daha yeni egitim qoruslerine
r vermenin zarnaru nerdeyse qecrnektedir. (San, 1995, 16; Akt .Akoquz, 1993, 2)
Egitim sistemi incelendiqinde yaratrci dusunmeyi qelistiren derslerin en on
ralannda sanat eqitiminin geldigi gorulecektir.

Ataturk "sanat ve sanatcidan yoksun milletler oteki milletlerin ayaklan altrnda
ilmeye mahkumdur." sozleri ile konunun 6nemine dikkat cekrnistir, ancak veliler,
tta ogrenciler ve quzel sanatlara iliskin derslerin drsmdaki alan ve ders
-retmenleri, aynca okul yoneticileri ve rnufettisler, sanat egitiminin qerekliliqine
:enlikle inanmakmakta ve konuya sahip crkrnarnaktadrr. (San, 1990, 74; Akt
oguz, 1993,2)
anat ve sanat eqitirni piyasasrrun ustunkoru ve raslantrsal akrrn ve egilimlere deqil,
1lc1 ve bilimsel temellere oturtulmasmda gereklidir. lnsarun yasarru icinde sanatrn
.. itim bilimsel rolunu vurgulayan sanat egitimi ile belli sanat dallanndaki 6grenimlin
irinden kavram olarak bile .... aynlrnlasamadtqt toplumumuzda, sanat egitimi

76
larunda da pek cok inceleme, cahsrna ve arastrrrnaya gereksinim bulunrnaktadrr."
San 1993, sf.10) "Bilindiqi gibi, sanati egitimde bir surec, amaca ulasrnak ic;in en
Ovenilir arac olarak kullanan batrhlar, caqdas egitim duzlugune

bu yontemlerle

lasrruslardrr. Bu varsayrrndan hareket eden egitimcilere gore sanat, ozellikle Resim, ergen icin en quvenilir bir ifade araci ve yonterndir.Tfurkdoqan 1981,sf. Akt,
oguz, 1993.2) "Lise duzeyinde, tekniqe, tasanma, endustriyel tasanma, mimarlrqa
daha bir eek uygulama alaruna temel olusturan bir ders olarak, ogrencileri ilerde
cecekleri meslekler acrsindan da quduleyecektir.

"Hrzla ve surekli deqisen

dunyarruzda

(San 1982,sf.255 Alet; Akoquz,

onceden

ruflarnalar icinde dusunerek c;aga vetisernediqirnizde

saptanrrus

belli ulam ve

ortadadrr. Hrzla yeni dusunus

malan, yeni struflarnalar ortaya cikrnakta, yeni bilgiler uretrnektedir. Bir cok yaprrun
cici olduqu bir deqisirn caqmda, cesitli ilgiler arasindaki

etkilesirni qorebilecek

· imde egitilmek sarttir. (San 1979, 187; Akt Akoquz, 1993, 3)

.3. KKTC' DE 2009 YILINDA HAZIRLANAN TEKNOLOJi ve TASARIM DERSiNE
'ONELiK PROGRAM ONERiSi

1

Teknoloji - tasanrn nedir?

2

Tasarrma giri~
-Tasanm alaru:

1

D

2 boyutlu tasanm alarn alaru

D

3 boyutlu tasanm alaru

Tasanm elemanlan ve Kimligi
-Tasanm elemanlan:
D

*Nokta
*<;izgi
"Duzlern

2 boyutlu tasanrn elemanlan:
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*Geometrik $ekiller:

o

Oc;gen

o

Kare

o

Dikdortqen

o <;okgen
o

Daire

o

Elips

o

Diger ...

yutlu tasanm elemanlan:

Tasanrn Elemanlarmm Kimligi

D

Bic;im

D

Boyut

o Yon
D

Renk- Doku

Tasanm ilkeleri - Di.izen ve Birlik
o

Oran

o Tekrar
o

Ritim

o

Odak Noktasi

o

z,tllk

o

Denge
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o

Hiyerarsi - Koram

o

Ekleme - Crkarrna

eknoloji - Tasarrmda Yaratrcrlrk Nedir?
-Yaratici Dusnrneyi Engelleyen

Faktorler Nelerdir?

ii!jiinmeye ilk Adrm - Problem Cozme Yontemleri

asanrnda Teknoloji - inovasyon
-inovasyon Nedir?
-inovasyon Neden Onemlidir?

-inovasyon Turleri Nelerdir?

-inovasyon Nas1I Yapilrr?

asanrn ve Teknoloji'nin Kullamld191 Oretim Alanlan

asanrn ve inovasyona dayall iCATLAR
Oag/1, Oimilliler, Guley, Ha§imoglulan, Sehin, Teksoy, 2008, 1-3)
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BOLOM 111

YONTEM

Bu bolurnde arastrrrna modeli, evren verilerin toplanmasi

, yorumlanmasi

ve

alizi hakkrnda bilgi verilrnistir.

ARA$TIRMANIN

MODELi

Arastrrrna, var olan durumu arastrrmaya

yonelik olrnast nedeni ile bilimsel

strrmalardan tarama modellerinin icerisine girmektedir.

EV REN

Bu

arastrrrnarun

evreruru,

2008-2009

aoqretim Dairesine baqh on iki ortaokulda

ogretim

yrlmda

K.K.T.C.

Genel

qorev yapan Teknoloji ve Tasarrm

-retmeni olusturrnaktadrr.

VERiLERiN TOPLANMASI VE YORUMLANMASI

Eide edilen veriler literatur taramasi ve anket tekniqi ile elde edilrnistir.
Teknoloji ve Tasanrn ogretmenlerinin

Teknoloji ve Tasanrn dersine yonelik

oruslerine yer veren anket olusturmak icin l.efkosa bolqesindeki bolurn ogretmenleri
mOlakat tipi qorusrneler duzenlendi,

Ogretim yrh icinde Teknoloji ve Tasanrn

ogretmenlerine

uygulanmak

ere hazirlanan ankette 43 madde yer alrnaktadrr.
Aynca ogretmenlerin

kisisel ozelliklerini

belirlemeye yonelik 6 adet sorudan

san kisisel bilgi formu olusturulrnustur.
Ogretmen anket formu 11 bolurnden meydana gelmektedir.
siyet

,

mezun

olduqu

program,

hizmet

suresi

ve

kat1ld191

I. Bolurn; yas,
hizrnetici

kurs

runlanndan olusrnaktadrr. Geriye kalan 10 bolumde ise I. Ogrencinin durumu, II.
-retmenin durumu, Ill. Fiziksel ortam, IV. Arac - Gerec, V. Program - Ogretim, VI.
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Oegerlendirme, VII. Okul Yonetirni, VIII. M.E.B., IX. Aile, X. Genel Deqerlendirme ile
ogretmenin alan hakkmdaki dusunceleri olculrnustur.

Ankette

besli derecelendirme
"Orta

sikhkla

yoluyla

katihyorum"

"Tam

katrhyorurn"

, " Ortadan

, "Ortadan

az katrhyorurn"

eek

ve "Hie;

atrlrruyorum" secenekleri kullarulrrustrr.

Hazirlanan

olcek Arahk 2008'de

K.K.T.C.

M.E.B.'nin

vazrh izni almdrktan

sonra Genel Ortaoqretirn Dairesine bagl1 ortaokullarda qorev yapan 32 Teknoloji ve
Tasarirn

ogretmenine

uyqulanrrus

ve

anketler

tekrar

toplanarak

uygulanan

arastrrmacrya teslim edilrnistir.
Anket

olusturulurken

sn.

Celal

Deniz'in

2004

yrhnda

Yakm

Dogu

niversitesinde yaprrus olduqu yuksek lisans tezinde kullarnlan anket modeli ornek

VERiLERiN ANALiZi

Olcrne araci ile toplanan
(SPSS)

paket

verilerin

analizinde

programmdan

Statistical

Package for Socisal

faydalarulrrnstrr,

Olcrne

arcirun

listirilrnesinde ve verilerin analizinde olcrne - deqerlendirme uzmarurun qoruslerine
svurulrnustur.

Ortaoqretirn okullannda qorev yapan Teknoloji ve Tasanrn ogretmenlerinin
eknoloji ve Tasanrn

ogretim programma

iliskin qoruslerinin

,

%, frekans yoluyla

bzurnlenmistir ve aciklarna yoluna qidilrnistir.

Aciklarna yoluna giderken; "Tam katrhyorurn", "Ortadan cok katrhyorurn" ve
rta sikhkta katrhyorurn" secenekleri,

belirli bir sorunun olduqunu ortaya koyduqu

in, bu secenekler dikkate almarak yaprlrmstrr
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BOLOM IV

BULGULAR

Bu

bolumde

ogretmenlerden

arastrrrna

anket yoluyla

probleminin
toplanan

cozurnu

verilerin

analizi

icin

arastrrmaya

sonucunda

katilan

elde edilen

ulgular ve bulgulara iliskin yorumlar yer almaktadrr.

Teknoloji ve Tasanm egitimi dersinde (bgrenci, ogretmen, fiziksel ortam, aracerec, program ve ogretimi deqerlendirme,

okul ybnetimi, Milli Egitim Bakanhqr, Aile

·e Genel deqerlendirrne) baslrklan altmda sunulrnustur.

Bu baqlarnda ilk olarak arastrrrna bulgularmm daqrhrnlan tablolastmlrms

ve

blolann yorumlan yaprlrmstrr .

.. GRETMENLERiN

Ki~iSEL BiLGiLERi

ablo I Ogretmenlerin Cinsiyetlerine Gore Dag1hm1

Arastirma

N

%

11

34,4

21

65,6

32

100

kapsarruna giren 32 bgretmenden

%34,4 (n=11) erkek, %65,6

eknoloji ve Tasanm bgretmenlerinin 2/3'0 kadrn bgretmenler olusturrnaktadrr.

82
ablo II Ogretmenlerin Yastanna Gore Dag1hm1

Yaslan

IN

I%

25-29

Is

I 15,6

30-34

14

112,5

35-39

I 12

I 37,5

40-44

15

I 15,6

24 ve altmda

19,4

45-49
50 ve Ozeri

1:

Toplam

132

Ankete

katilan

ogretmenlerin

9,4
I 100

yaslan

qoz

onune

almdrq:

zaman

32

ogretmenden, 35-39 yas arasi %37,5 (n=12), 25,29 yas ile 40-44 yas arahqrna %15,6
n=5) ogretmen girmektedir. 30-34 yas arahq: %12,5 (n=4), 45-49, 50 ve uzeri ise
%9,4 (n=3) qorulrnektedir.

Ankete katrlan ogretmenlerden 24 yas ve altmda hicbir kisiye rastlanrnarrustrr.

ablo Ill Ogretmenlerin Mezun Olduklan Programlarmm Daqrlmu

ezun

Olduqu IN

1%

rogramlar
- Teknik
v Ekonomisi
esim

Is

I 1s,6

15

I 15,6

18

125,0

114

143,8

32

100

I Sanatlan
iger Branslar
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Ogretmenlerin mezun olduqu programlan incelediqimiz zaman, diger branslar
seceneqini isaretleyen %43,8 (n=14), resim bolurnu mezunu %25 (n=8), is-teknik
mezunu %15,6 (n=5), ev-ekonomisi mezunu %15,6 (n=5) olarak qorulrnektedir.

El sanatlanrn isaretleyen hicbir kisiye rastlanrnarrustrr.

Ortaoqretirne

baqh

ortaokullarda

qorev

yapan

Teknoloji

ve

Tasanm

ogretmenlerinin mezun olduqu bolurnler genellikle birbirinden farkhdir.

Tablo IV Ogretmenlikte Hizmet Surelerinin Dag1hm1

izmet Sureleri

IN

1%

Is

I 15,6

6

118,8

13

140,6

8

I 25,0

~-

-2 Y1l

100

32

Teknoloji ve Tasanm ogretmenlerinin hizmet surelerini incelediqirniz zaman 13-17
y1I arast hizmet suresi olan %40,6 (n=13), 18-22 y1I arasi olan %25 (n=8), 8-12 y1l
arasi olan %18,8

(n=6), 3-7 ytl arasi

hizmet surest olan %15,6 (n=5) olarak

gorOlmektedir. 1-2 yrlhk hizmet suresi olan ogretmene rastlanrnarrustrr.Za y1I ve Ozeri
izmet surest olan ogretmene rastlanrnarrustrr.
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Tablo V ~imdiki Okullardaki Hizmet Surelerinin Dag1hm1

I~

1%21 ,9

12

I 6,3

-6Y1I

12

I 6,3

Y1I ve uzeri

121

I 65,6

32

1100

izmet Suresi
-2Y1I
-4

YII

Teknoloji ve Tasanrn ogretmenlerinin

sirndiki okullanndaki

hizmet surelerine

ak1ld1g1 zaman %65,6 (n=21 )'i 7 y1I ve uzeri olup bunu %21 ,9 (n=7) olan 1-2 yrlhk
Ian secenek izledi. 3-4 y1I ve 5-6 y1I olan seceneklerin

ise %6,3 (n=2) sonucuna

lasildr.
Teknoloji ve Tasanrn bgretmenlerinin

buyuk bir 9ogunlugu 7 y1I veya daha

fazla sureden beri ayru okulda hizmet vermektedir.

ablo VI Ogretmenlerin Katild191 Hizmetici Egitim Kurslarmm Dag1hm1

izrnetici Egitim Kurslan
-2

1~3

1%40,6

-4

111

I 34,4

18

125,0

132

I

-6
ve uzeri

100

85

Hizrnetici egitim kurslanrun daqrhrnma bakildrqmda 1-2 defa katilan %40,6
(n=13), 3-4 defa katrlan %34,4 (n=11), 5-6 defa katrlan %25 (n=8), hizrnetici eqitirn
urslarina 7 ve uzeri katilan Teknoloji ve Tasanrn 6gretmenine rastlanrnarrustrr.

Gorulrnektedir ki ogretmenlerin 13 tanesi yani %40,6's1 hizrnetici egitim
urslarrna 1-2 defadan fazla katrlrnarmstrr.

Tablo VII Ogrenci

Sorular

Tam

Ortadan cok Orta

Ortadan

Katihyoru

katrhyorum

srkhkta

srklrkta

Kat1lm1yoru

katihyorum katrhyorum

m

Topi am

az Hi!,
m

1-0grencilerin TeknolojiTasanm

dersine

motivasyonlan

kars:
dU~Uk

n

5

12

9

2

4

%

15,6

37,5

28, 1

6,3

12,5

n

5

7

9

7

4

%

15,6

21,9

28,1

21,9

12,5

n

12

10

3

4

3

%

37,5

31,3

9,4

12,5

9,4

n

9

7

12

2

2

dUzeydedir.

2-0grencilere

Teknoloji-

Tasanm dersinde verilen
(odev.v.b.)

calrsmalara

yapmakta isteksizdirler.

32

Teknoloji-

3-0grenciler

Tasanmn dersine diger
dersler

32

onern

gibi

vermiyor.

32

4-Teknoloji-Tasanm
ogrenciler

derslerinde

ortammdan

okul

kaynaklanan sorunlardan
dolayi

yaratrcihklanru

yeterli

dUzeyde ortaya

koyarruyorular.
5-ilkokullardan
olan

ogrenciler

mezun

32

%

28, 1

21,9

37,5

6,3

6,3

n

8

12

7

2

3

giri~

32

davraruslan bakimmdan
yeterli el becerisine sahip
degildirler.

%

25,0

37,5

21,9

6,3

9,4

86

Oqrencilerin Teknoloji ve Tasanrn dersine karsi motivasyonlan
maddesine

%15,6

(n=5},

"Tam

Katrhyorurn"

%37,5

dusuk duzeydedir

(n=12),

"Ortadan

90k

atrhyorurn", %28, 1 (n=9}, "Orta srkhkta katrhyorurn", %6,3 (n=2), "Ortadan az sikhkta
atrhyorurn", %12,5 (n=4}, "Hie; katurruyorurn" seceneqini isaretledi.

Oqretrnertlerin

%81,2 (n=26)'s1 ogrencilerin

motivasyonlanrun

dusuk duzeyde

olduqu qorusune katrldr.

Ogrencilerin

Teknoloji

ve

Tasanm

dersinde

apmakta isteksizdirler maddesine ogretmenlerin

verilen

calisrnalara

(odev

vb.)

%15,6 (n=Sl'si "Tam katrhyorum",

ll/o21,9 (n=7)'u "Ortadan 90k katrlryorum", %28, 1 (n=9) "Orta srkhkta katrhyorurn",
9/o21,9 (n=7) "Ortadan

Ogretmenlerin

az sikhkta

%65,6's1

katrhyorurn",

(n=21)

%12,5 (n=4} "Hi9 katrlrruyorurn"

ogrencilerin

odevlerine

gereken

onerni

qostermediqi goru~unu ortaya koyrnustur.

Ogrenciler
maddesine
katrrhyorurn"

Teknoloji

ve Tasanm

%37,5 (n=12)'si
%9,4 (n=3)'u

'Tam

dersinde

diqer dersler gibi onern vermiyor

katrlrnryorurn", %31,3 (n=10)'u

"Ortadan

90k

"Orta sikhkta katrhyorurn", %12,5 (n=4)'i "Ortadan az

sikhkta katrhyorurn", %9,4 (n=3}'0 "Hie; katilrruyorum" seceneqini tercih etrnistir.

Ogretmenlerin

%78,2 (n=25)'i ogrencilerin Teknoloji ve Tasanrn dersine diger

dersler gibi onern verrnediqin goru~unu ortaya koymustur,

Teknoloji

ve

Tasanrn

dersinde

ogrenciler

okul

ortarrundan

kaynaklanan

sorunlardan dolay: yaratrcrhklanru yeterli duzeyde ortaya koymuyorlar maddesine
karsihk %28, 1 (n=9)'i "Tam katrhyorurn", %21,9 (n=7}'u "Ortadan 90k katrlryorurn" ,
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(n=12)'i

"Orta sikhkta

katrhyorurn",

%6,3 (n=2)'0

"Ortadan

az sikhkta

atrhyorurn", %6,3 (n=2)'0 "Hie; katrlrnryorum" seceneqini tercih etti.

ilkokullardan

mezun

olan

ogrenciler

gin§ davraruslan

bakrrmndan

yeterli

el

becerisine sahip deqildirler maddesine ogretmenlerin %25 (n=8)'i "Tam katrhyorurn",
(n=12)'i

"Ortadan

at,llyorum",%6,3

(n=2)'0

eek

katrhyorurn",

"Ortadan

az sikhkta

%21,9

(n=7)'si

katrlryorurn",

"Orta

sikhkta

%9,4 (n=3)'0

"Hie;

anlrruyorurn" seceneqini tercih etti.
Ogretmenlerin %84,4 (n=27)'si ogrencilerin giri§ davraruslan bakrrrundan yeterli el
becerisine sahip olrnadrklan qorusunu tercih etti.
VIII Tablo Ogretmen

Sorular

Tam

Ortadan 1,ok Orta

Ortadan

Katilryoru

katlhyorum

srkhkta

srkhkta

katrhyorum katihyorum

m

az Hi 1,

Topi am

Katilrmyoru
m

6-0kullarda yeterli sayida
Teknoloji-Tasanm

n

ogretmeni

12

5

6

6

3

gorevlendirilmiyor.

32
% 37,5

15,6

18,8

18,8

9,4

n -

3

6

9

14

7-Teknoloji-Tasanm
ogretmeni derse gereken
on haz1rhg1 yapmadan

32

girmektedir.

% -

9,4

18,8

28,1

43,8

4

3

7

17

drsmdaki

8-Kendim

Teknoloji-Tasanm
ogretmenleri derse karsi

n

1

ilgiyi

gerekli

32

qostermernektedirler.

% 3, 1

12,5

9,4

21,9

53, 1

n 9

10

6

3

4

9-Teknoloji-Tasanm
struflann

ogretmenleri

olmasmdan

kalabahk
dolayi

ogrenciye

ger

32

zaman ayrrarmyorlar.

% 28,1

31,3

18,8

9,4

12,5

10

4

3

1

31,3

12,5

9,4

3, 1

branstaki

10-Farkh

ogretmenlerin TeknolojiTasanm

dersi

dersin

vermesi

amaclarma

ulasmasmda
yaratrnaktadrr.

sorunlar

n

14

% 43,8

32

88

Okullarda

yeterli

sayrda

addesine

ogretmenlerin

Teknoloji
%37,5

ve

Tasanm

(n=12)'si

"Tam

ogretmeni
katrhyorurn",

gorevlendirilmiyor
%15,6

(n=Bj's:

cok katrhyorurn", %18,8 (n=6)'i "Orta sikhkta katrhyorurn", %18,8 (n=6)'i
az sikhkta katrhyorurn", %9,4 (n=3)'0 ise "Hie; katrlrruyorurn" seceneqini
rcih etti.

Okullarda yeterli sayrda Teknoloji ve Tasanm ogretmeni yoktur iddasrnda ankete
atilan ogretmenlerin %71,9 (n=23)'u hemfikir olmustur.

Teknoloji ve Tasanm ogretmeni derse gereken on hazrrlrq: yapmadan girmektedir
addesine

"Tam katrhyorurn" seceneqini tercih eden olmadi, %9,4 (n=3)'0 "Ortadan

~k katrhyorurn", %18,8 (n=6)'i "Orta sikhkta katrhyorurn", %28, 1 (n=9)'i "Ortadan az
srkhkta katrhyorum", %43,8'i (n=S)'i "Hie; katrlrruyorum" seceneqini tercih etti.

bgretmenlerin

%71,4 (n=23)'0 Teknoloji ve Tasarim ogretmenlerinin

derse on

azrrhk yapmadan girdigi qorusune kattlrnadrklanru belirttiler.

Kendim dismdaki

Teknoloji

ve Tasanrn

gostermiyor maddesine ogretmenlerin
Ortadan cok katihyorurn",

ogretmenleri

derse karsi gerekli

ilgiyi

%31 (n=1)'i "Tam katrhyorum", %12,5 (n=4)'0

%9,4 (n=3)'0 "Orta sikhkta katillyorum",%21,9

(n=7)'u

Ortadan az sikhkta katrhyorurn", %53, 1 (n=17)'i "Hie; katilrruyorurn" seceneqini tercih

bgretmenlerin

%75 (n=24)'i ogretmenlerin

derse kars: gerekli ilgiyi qosterrnediqi

qorusune katrlmadi.

Teknoloji
ogrenciye

ve Tasanm
zaman

ogretmenleri

ayrrarruyorlar

struflann

maddesine

kalabahk

ogretmenlerin

olmasmdan
%28, 1

dolayi

(n=9)'i

her
"Tam

atrhyorurn", %31,3 (n=1 O)'O "Ortadan cok katrhyorurn'', %18,8 (n=6)'s1 "Orta srkhkta
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trhyorurn", %9,4 (n=3)'u "Ortadan az sikhkta katilryorurn",

%12,5 (n=4)'i

"Hie;

atrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerin

% 78,2 (n=25)'si siruflann

kalaballk olmasmdan

dolayi ogrenciye

zaman ayrramarna konularinda hemfikir oldu.

Farkll

branstaki

arnaclanna

ogretmenlerin

ulasrnasmda

Teknoloji

ve

sorunlar yaratrnaktadrr

Tasarim
maddesine

dersi

vermesi,

dersin

ogretmenlerin

%43,8

n=14)'i "Tam katrhyorurn", %31,3 (n=1 O)'i "Ortadan cok katihyorum", %9,4 (n=3)'i
Orta sikhkta katrhyorurn", %3, 1 (n=1 )'i "Hie; katrlrruyorurn" seceneqini tercih etti.

Ogretmenlerin
Tasanm

dersi

%87,6
vermesi

(n=28)'i
dersin

farkh

branslardan

arnaclanna

ogretmenlerin

ulasrnasrnda

sorunlar

Teknoloji

yaratrnaktadrr

gorul?une katrlrnarnaktadrrlar.

Tablo IX Fiziki Ortam

Sorular

Tam

Ortadan 1,ok Orta

Ortadan

Katihyoru

katihyorum

srklrkta

srkhkta

az Hi 1,

Toplam

Katrlmryoru

katihyorum katrhyorum

m

7

4

1

% 59,4

21,9

12,5

n 8

6

14

3

1

% 25,0

18,8

43,8

9,4

3, 1

n

6

7

3

3

18,8

21,9

9,4

9,4

m
11-Teknoloji-;tasanm
dersinde

kullarulan

atolyenin fiziki

durumu

n

19

yetersizdir.

-

32
6, 1

12-Teknoloji-Tasanm
dersinde ogrenci sayrsi
(ortalamasi)

Teknoloji-

Tasanrn

dersini

geryekle~tirmeye

uygun

degildir.
13-S1n1flann
cevrilmesl
derse

32

atolyeye
ogrencinin
karsi

13

motivasyonunu
dusurmektedir.

% 40,6

ve

32

90

Teknoloji

ve Tasanm

dersinde

kullarnlan

atolyelerin

fiziki

durumu

yetersizdir

maddesine ogretmenlerin %59,4 (n=19)'u 'Tam katrhyorurn", %21,9 (n=7)'u "Ortadan
cok katrhyorurn",

%12,5

(n=4)'i

"Orta

sikhkta

katrhyorurn",

%6, 1

(n=1)'i

"Hie;

atrlrruyorum" seceneqini tercih etti.
Ortadan az sikhkla katrlrruyorurn seceneqini hie; kimse tercih etmedi.

Teknoloji ve Tasanm dersinde ogrenci saytsi (ortalamasi)
dersini qerceklestirmeye

Teknoloji ve Tasanm

uygun deqildir maddesine ogretmenlerin

%25 (n=8)'i "Tam

katrhyorurn", %18,8 (n=6)'i "Ortadan eek katrhyorurn", %43,8 (n=14)'u "Orta sikhkta
katrhyorurn", %9,4 (n=3)'u "Ortadan

az srklrkta katrhyorurn",

%3, 1 (n=1 )'i

"Hie;

katrlrmyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerin

%87,6

(n=28)'i

ogrenci

sayrsirun

(ortalarnasrrun)

dersinin uygun kosullarda qerceklestirilmesine

Teknoloji

ve

uygun olmadrqi goru~unu

Srruflarrn atolyeye cevrilrnesi ogrencinin derse kars: motivasyonunu

dusurrnektedir

maddesine ogretmenlerin %40,6 (n=13)'u 'Tam katrhyorurn", %18,8 (n=6)'i "Ortadan
cok katrhyorurn", %21,9 (n=?)'u "Orta sikhkta katihyorurn", %9,4 (n=Sj'u "Ortadan az
sikhkta katrhyorum", %9,3 (n=Sj'u "Hie; katrlmryorum" seceneqini tercih ettiler.
Ogretmenlerin %81,3 (n=26)'s1 srruflann atolyeye cevrilrnesi, ogrencinin derse karsi
motivasyonun olumsuz etkilemektedir maddesine kattlmadrklanru belirttiler.
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Tablo X Ara~ - Gerecler

Sorular

Tam

Ortadan c;:ok

Orta

Ortadan

Katihyoru

katrhyorum

srklrkta

srklrkta

az

Katrlrruyoru

katihyorum katrhyorurn

m

Topi am

Hie;:

m

14-Teknoloji-Tasanm
atolyesinde

yeterli

-

arac

gerec;: yoktur.

2

n 21

5

4

% 65,6

15,4

12,5

n 21

4

3

2

2

% 65,6

12,5

9,4

6,3

6,3

n 18

7

6

1

-

-

32

6,3

15-Teknoloji-Tasanm
dersinde

kullandiqtrruz

arac-qerec yetersizdir.

16-0kullarda

yeni

Teknolojidersiyle

Tasanm

32

teknolojik

ilgili
arac

gerec;:ler (Bilgisayar,

32

-

v.b.)

yoktur.

% 56,3

21,9

Teknoloji ve Tasanm atolyesinde

3,1

18,8

yeterli arac-qerec yoktur maddesini ogretmenlerin

%65,6 (n=21 )'s1 "Tam katihyorurn", %15,4 (n=5)'u "Ortadan cok katrhyorurn", %12,5
(n=4)'i "Orta srkhkta katrhyorurn", %6,3 (n=2)'u

"Hie; katilrruyorum'' seceneqini tercih

Ortadan az sikhkta katilryorurn seceneqini destekleyen olmadr.

Ogretmenlerin

%93,5'i atolyelerde

yeterli arac-qerecin

olmadrqi konusunda

destek verdi.

Teknoloji

ve Tasanrn

ogretmenlerin
atihyorurn",

%65,6

dersinde
(n=21)'i

kullandrqrrruz
"Tam

arac-qerec

katrhyorum",

%12,5

yetersizdir.
(n=4)'i

maddesine

"Ortadan

%9,4 (n=3)'u "Orta sikhkta katrhyorurn", %6,3 (n=Zj'u

"Ortadan

eek
az

sikhkta katrhyorurn", %6,3 (n=Zj'u "Hie; katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.
Ogretmenlerin %87,4 (n=28)'i arac-qereclerin yetersiz olduqunu belirtti.
Okullarda Teknoloji ve Tasanrn dersiyle ilgili yeni teknolojik arac qerecler (bilgisayar
vb.) yoktur

maddesine

ogretmenlerin

%56,3

(n=18)'i

"Tam katrhyorurn",

%21,9

92
(n=7)'u "Ortadan cok katihyorum",

%18,8 (n=6)'0 "Orta srkhkta katrhyorurn", %3, 1

(n=1)'i "Ortadan az sikhkta katrhyorurn" seceneqini tercih ettiler.
Hie katrlrruyorurn seceneqini hicbir ogretmen isaretlernedi.
Ogretmenlerin %97 (n=31)'i okullarda Teknoloji ve Tasanrn dersi ile ilgili yeni
eknolojik arac qerecler (bilgisayar vb.)'in yetersiz olduqunu belirtti.
Tablo XI Program ve Ogretim

Sorular

Tam

Ortadan <;ok Orta

Ortadan

Kat1hyoru

katihyorum

srkhkta

m

sikhkta

az Hi<;

Toplam

Katilm1yoru

katruyorum katihyorum

m

8

2

17-Teknoloji-;Tasanm
dersine yetenek qozuyle
bakrlmasi ogrencinin bu

n 7

12

3

% 21,9

37,5

25,0

9,4

6,3

n 12

8

5

6

1

% 37,5

25,0

15,6

18,8

3, 1

n 5

13

12

1

1

% 15,6

40,6

37,5

3, 1

3, 1

n 14

8

8

-

2

32

derse karsi olan ilgisini
azaltmaktadir.

18-Teknoloji-Tasanm
ogretim

dersine

programlannda(mufredatt
a)

aynlan

32

sure yeterli

degildir.

19-Teknoloji-Tasanm
dersinin

arnaclanna
ogrenciler

ulasrnada

32

yetersiz kallyor.

20-0gretim

proqrarrn

(rnufredat)

Teknoloji-

Tasanm la ilgili c;:agda§
bilgilere uygun degildir.

32

% 43,8

25,0

25,0

n 7

8

4

6,3

21-Teknoloji-Tasanm
dersinde

ogretim

program,

geregi

her

donern

konu

ve

ogretmenin
ve

bilgi

degi§mesi
beceriyi

6

7
32

% 21,9

25,0

12,5

18,8

21,9

n 5

4

11

3

9

% 15,6

12,5

34,4

9,4

28, 1

n 13

7

6

-

6

artrrmaktadrr.
22-Teknoloji-Tasanm
dersinin

ag1rllg1nm iki

olmasi ogrencinin derse
olan

ilgisini

olumsuz

32

etkilemektedir.

23-0kul ders program,
olusturulurken Teknoloji-

32

93
Tasanm dersi geri planda

-

tutulrnaktadrr.

18,8

% 40,6

21,9

18,8

n 20

7

3

1

% 62,5

21,9

9,4

3,17

3, 1

n 7

11

7

5

2

% 21,9

34,4

21,9

15,6

6,3

n 14

11

5

1

1

% 43,8

34,4

15,6

3, 1

3,5

n 3

6

5

5

13

24-Teknoloji-Tasanm
dersi ogretim proqrarru
glinlimliz

kosullanna

1
32

gore dlizeltilmektedir.

25-0gretim
ders

programlan

ogretmenlerinin
formatta

anlayabileceqi
deqildir,

32

26-Teknoloj i-Tasanm
dersi ogretim proqrarru
ogretmene sunulmuyor.

32

27-Teknoloji-Tasanm
dersinde her hafta yeni
bir gerecin kullarulrnasi
henliz

bir

tarnrnadan
gec;mek

32

gereci
otekine
ogrenmeyi

18,8

15,6

15,6

40,6

7

13

1

1

% 31,3

21,9

40,6

3, 1

3, 1

n 8

6

6

3

9

% 9,4

kesintiye ugratmaz
28-Program

yapihrken

ogrencinin dus glicli goz

n

onlinde

10

32

butundurulmadrqmdan
olumsuz

ogrenme
etkilenmektedir.

29-Ara smavlardan sonra
ogretci

motivasyonu

dli§tligli

zaman

32

Teknoloji-Tasanm
smavrrun

yaprlmasi

ogrencinin

basansrru

% 25,0

18,8

18,8

9,4

28,1

olumsuz etkiler.

Teknoloji ve Tasanrn dersine yetenek qozuyle bakrlmasi ogrencinin bu derse
karsi olan ilgisini azaltrnaktadrr

maddesine ogretmenlerin

%21,9 (n=7)'u "Tam

katrhyorurn", %37,5 (n=12)'i "Ortadan 90k katrhyorurn", %25 (n=8)'i "Orta sikhkta
katrhyorum", %9,4 (n=3)'Q "Ortadan az srkhkta katrhyorurn", %6,3 (n=2)'0
katilrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

"Hie

94

Ogretmenlerin

%84,4

isteyen birders

olarak bakrlrnast

Teknoloji
yeterli

(n=27)'0

ve Tasanm

deqildir

(n=6)'i

ogrencinin

ilgisinin azalttrq: qorusunde

ogrenim

az

ve Tasanrn

programlannda

ogretmenlerin

90k katrhyorurn",

"Ortadan

seceneqini

Teknoloji

dersine

maddesine

(n=8)'i "Ortadan

ogrencinin

%37,5

dersinin

birlesti.

(rnufredatta)

(n=12)'i

'Tam

yetenek

aynlan

katrhyorum",

%15,6 (n=5)'s1 "Orta sikhkta katrhyorurn",

sikhkta

katrhyorurn",

%3, 1

(n=1)'i

sure

"Hie;

%25
%18,8

katilrruyorum"

tercih ettiler.

Ogretmenlerin

%78, 1

(n=25)'i

rnufredatta

Teknoloji

ve Tasanrn

dersine

aynlan

ogrenciler

yetersiz

kalryor

surenin yeterli olrnadrq: qorusundedir.

Teknoloji

ve Tasanm

maddesine
"Ortadan

dersinin

ogretmenlerin

%15,6

90k katrhyorurn",

"Ortadan

az sikhkta

arnaclarma

ulasrnada

(n=fij's:

%37,5 (n=12)'i

katihyorum",

"Tam

katrhyorum",

%140,6

"Orta sikhkta katrhyorurn",

%3, 1

(n=1 )'i

"Hie;

(n=13)'s1

%18,8 (n=6)'i

katrlrruyorurn"

seceneqini

tercih ettiler.

Ogretmenlerden
arnacma

%93,7 (n=30)'si

ulasrnada

ogrenciler

Ogretim

program,

deqildir

maddesine

"Ortadan
ise'Hic

(rnufredat)

katrlrruyorurn"

bilgilere

Teknoloji
ogretmenin
%21,9

ve Tasanm

%43,8

%25 (n=8)'i

ve Tasanrn

dersinde

dersin

ile ilgili c;agda~ bilgilere

uygun

(n=14)'i

"Tam katrhyorurn",

"Orta sikhkta

katihyorurn",

%25 (n=8)'i

%6,3 (n=2)'0

'

tercih ettiler.

seceneqini

%93,8 (n=30)'i

Teknoloji

kahyor qorusundedir.

Teknoloji

seceneqini

Ortadan az sikhkta katihyorum

~gda~

yetersiz

ogretmenlerin

90k katrlryorurn",

Oqretmenlerin

ogrencilerin

isaretleyen

ogretim

olrnadr.

proqrarnrrun

Teknoloji

ve Tasanmla

ilgili

uygun deqildir qorusundedir.

ve Tasanrn
degi~mesi

(n=7)'u

ogretim

bilgi ve beceriyi

"Tam katrhyorurn",

(n=4)'i "Orta srkhkta
%21,9 (n=7)'u

dersinde

katrhyorurn",

"Hie; katilrmyorum"

program,
artrrmaktadrr

%25 (n=8)'i
%18,8

geregi

maddesine

"Ortadan

(n=6)'i "Ortadan

seceneqini

her donern

tercih ettiler.

ve

ogretmenlerin

90k katrhyorurn",
az srkhkta

konu

%12,5

katrhyorum",
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Ogretmenlerin %59,4 (n=19)'0 bilgi ve becerinin artt191 qorusundedir.

Teknoloji ve Tasanm dersinin ag1rl1gmm iki olmasi ogrencinin derse olan ilgisini
olumsuz etkilemektedir
%18,8

(n=6)'i

maddesine ogretmenlerin

"Ortadan

90k

katrhyorurn",

%25 (n=8)'i "Tam katrhyorurn",

%43,8

(n=14)'0

"Orta

sikhkta

katrhyorurn", %9,4 (n=3)'0 "Ortadan az sikhkta katrhyorurn", %3, 1 (n=1 )'i

"Hie

katrlrmyorurn" seceneqini tercih ettiler.

bgretmenlerin

%62,5 (n=20)'i ders ag1rllg1nin iki olmasi ogrencinin derse olan

ilgisini olumsuz etkilediqi qorusundedir.

Okul ders program,

olusturulurken

Teknoloji

ve Tasarim

dersi geri planda

tutulrnaktadrr maddesine ogretmenlerin %40,6 (n=13)'s1 "Tam katrhyorum", %21,9
(n=7)'u "Ortadan 90k katihyorurn",

% 18,8 (n=6)'i "Orta

sikhkta katihyorum",

% 18,3 (n=6)'i "Hie katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.
Ortadan az srklrkta seceneqini

Ankete

ankete

katrlan ogretmenlerin

katilan

ogretmenler

%81,3 (n=26)'0

arasmda

ders program,

isaretleyen

hazrrlamrken

Teknoloji ve Tasanm dersi geri planda tutuluyor qorusundedir.

Teknoloji

-

Tasanm

dersi

ogretim

program,

qunumuz

kosullarrna

gore

dOzeltilmelidir maddesine ogretmenlerin %62,5 (n=20)'i "Tam katrhyorurn", %21,9
(n=7)'u "Ortadan 90k katrhyorum", %9,4 (n=3)'0 "Orta sikhkta katrhyorurn", %3, 17
(n=1 )'O "Ortadan

az sikhkta

katrhyorurn",

%3, 1

(n=1 )'i

"Hie; katrlrruyorurn"

seceneqini tercih ettiler.

Ankete

katrlan ogretmenlerden

% 78,2 (n=25)'si

ogretim

programlan

ders

ogretmenlerinin anlayabileceqi formatta olrnadrq: qorusundedir.

Teknoloji ve Tasanm dersinde her hafta yeni bir gerecin kullarulrnas: henuz bir
gereci tarumadan
ogretmenlerin

otekine qecrnek

%9,4

(n=3)'0

"Tam

ogrenmeyi
katrhyorurn'',

kesintiye
%18,8

ugratmaz
(n=6)'i

maddesine

"Ortadan

cok
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katrlryorurn", %15,6 (n=Sj'st "Orta sikhkta katrhyorurn", %15,6 (n=Sj's: "Ortadan az
sikhkta katihyorum", %40,6 (n=13)'s1 "Hie; katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerden

%43,8 (n=14}'0 Teknoloji ve Tasanm dersinde her hafta yeni

bir gereci tarurnadan otekine qecrnek ogrenmeyi kesintiye ugratmad1g1 qorusundedir.

Program

yaprhrken

ogrencinin

dus qucu goz onunde

bulundurulmadiqmdan

bgrenme olumsuz etkilenmektedir maddesine ogretmenlerin %31,3 (n=1 O)'O "Tam
katrhyorurn", %21,9 (n=?)'u "Ortadan 90k katrliyorurn",

%40,6 (n=13)'s1 "Orta

sikhkta katrhyorurn", %3, 1 (n=1 }'O "Ortadan az sikhkta katrhyorurn", %3, 1 (n=1 )'i
"Hie; katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ankete katilan bgretmenlerin
dus guco

gbz

onunde

%93,8 (n=30)'i program yapihrken

bulundurulrnadrqmdan

ogrenmenin

olumsuz

bgrencinin
etkilendiqi

gbrO§Ondedir.

Ara smavlardan sonra bgrenci motivasyonu dustuqu zaman Teknoloji ve Tasarim
smavrrun yaprlrnasr

bgrencinin

bgretmenlerin

(n=8)'i

%25

basansrru

"Tam

olumsuz

katrhyorurn",

etkilemektedir

%18,8

(n=6)'i

maddesine

"Ortadan

90k

katrhyorum", %18,8 (n=6)'i "Orta sikhkta katrhyorurn", %9,4 (n=3)'0 "Ortadan az
sikhkta katrhyorurn", %28, 1 (n=9)'i "Hie; katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerin

%62,6 (n=20)'s1 ara smavlardan

dO§togO zaman Teknoloji

ve Tasanm

olumsuz etkiler qorusundedir.

sonra ogrenci

smavrrun yaptlmasi

motivasyonu

ogrencinin

basansrrn
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XII Degerlendirme

Sorular

Tam

Ortadan 1,ok Orta

Ortadan

Katihyoru

katihyorum

srkhkta

srklrkta

az Hi 1,

katihyorum katihyorum

m

Topi am

Kat1lm1yoru
m

30-Teknoloji-Tasanm
arnaclara

dersinde

ulasrnak icin yansrnah

n

13

3

9

3

4

ortamlar duzenlenrniyor,

%

40,6

9,4

28, 1

9,4

12,5

deqerlendirmeyi olumsuz

n

11

8

9

-

4

etkilemektedir.

%

34,4

25,0

28,1

-

12,5

n

17

7

5

-

3

%

53, 1

21,9

15,6

-

9,4

32

31-Sanat us ugra§1 degil
el

ugra§1d1r dusuncesi

32

32-Bir ders saati icinde
ogretmenin
ogrencileri

yetenekli
tespit

edip

degerlendirmeleri yeterli
deqildir,

Teknoloji

ve

dOzenlenmiyor

Tasanrn

dersinde

maddesine

arnaclara

ogretmenlerin

ulasrnak

%40,6

icin yansrnah

32

ortamlar

(n=13)'s1 "Tam katrhyorurn",

%9,4 (n=3)'0 "Ortadan cok katrhyorurn", %28, 1 (n=9)'i "Orta srkhkta katrhyorurn",
%9,4 (n=3)'0 "Ortadan az srkhkta katihyorurn", %12,5 (n=1)'i

"Hie; kattlmryorurn''

seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerden

% 78, 1 (n=25)'i arnaclara ulasrnak icin yansrnah ortarnlann

duzenlenrnediqi qorusundedir.

Sanat

us

ugra§I

etkilemektedir

deqil

el

ugra§1dir

maddesine ogretmenlerin

dusuncesi

deqerlendirmeyi

olumsuz

%34,4 (n=11 )'O 'Tam katihyorurn", %25

(n=8)'i "Ortadan eek katrhyorum", %28, 1 (n=9)'i "Orta sikhkta katrhyorurn", %12,5
(n=4)'i "Hie; katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.
"Ortadan az sikhkta katrhyorurn" seceneqini hicbir ogretmen isaretlemernistir.

Ankete

katilan

ogretmenlerden

%87,5

(n=28)'i

sanat

us ugra§1

degil el

ugra§1d1r dusuncesi deqerlendirrneyi olumsuz etkiliyor qorusundedir.

Birders saati icinde ogretmenin yetenekli ogrencileri tespit edip deqerlendirmeleri
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yeterli deqildir qorusune ogretmenlerin

%53, 1 (n=17)'i "Tam katrhyorum", %21,9

(n=7)'u "Ortadan 90k katrhyorurn", %15,6 (n=Sj's: "Orta sikhkta katrlryorum", %9,4
(n=Bj'u "Hi9 katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.
"Ortadan az sikhkta katrhyorurn" seceneqini hicbir ogretmen isaretlernernistir.

Ogretmenlerin

%90,6 (n=29)'s1 ogretmenin

bir ders saati icinde yetenekli

ogrencilerin secilerneyeceqi qorusundedir.

Tablo XIII Okul Yonetirni

Sorular

Tam

Ortadan cok

Orta

Ortadan

Katrhyoru

katihyorum

srklrkta

srklrkta

33-0kul

ilgili

m

yonetirni

Teknoloji-Tasanm
ile

Katilm1yoru

katrhyorum katihyorum

m

Topi am

az Hi!,

dersi

gezi gozleme
yer

yeterince

n
%

18

9

1

2

2

56,3

28,1

3, 1

6,3

6,3

14

10

5

1

2

43,8

31,3

15,6

3, 1

6,3

26

16

5

3

2

18,8

50,0

15,6

9,4

6,3

32

verilmemektedir.
34-0kul yonetimi gorsel
arac

n

gerecin

ve

saqtanrnasmda yeterince

%

32

katki saqlanrnamaktadrr.
35-0kul

yonetirni
ogrencilerin

yetenekli

qelistirilmesinde gereken
katk1y1

n
%

32

qostermemektedir.

Okul yonetirni

Teknoloji

ve Tasanrn

dersi ile ilgili gezi qozlerne

yeterince

yer

verilmemektedir maddesine ogretmenlerin %56,3 (n=18)'u "Tam katrhyorurn", %28, 1
(n=9)'i "Ortadan 90k katrhyorurn", %3, 1 (n=14)'i "Orta siklrkta katihyorum",

%6,3

(n=2)'u "Ortadan az srklrkta katrhyorurn", %6,3 (n=2)'i "Hi9 katrlrruyorurn" seceneqini
tercih ettiler.

Ankete

katrlan ogretmenlerin

%87,5

(n=28)'i

okul yonetirnlerinin

Teknoloji

ve

Tasanrn dersi ile ilgili gezi qozlerne yeterince yer verilmiyor qorusundedir.

"Okul

yonetirni

saqlanrnamaktadrr"
%31,3

(n=1 O)'u

qorsel

arac

ve

gerecin

maddesine ogretmenlerin
"Ortadan

90k

katrhyorurn",

saqlanrnasinda

yeterince

katki

%43,8 (n=14)'i "Tam katrhyorurn",
%15,6

(n=Sj's:

"Orta

sikhkta
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katrhyorurn", %3, 1 (n=1 )'i "Ortadan az sikhkta katrhyorurn", %6,3 (n=2)'0

"Hie;

katrlrruyorum" seceneqini tercih ettiler.
Ogretmenlerin

%90,7

(n=6)'si

okul

yonetirninin

qorsel

arac

ve

gerecin

gereken

katkryi

saqlanrnasmda yeterince katki saqlanrnadrq: qorusundedir.

Okul

yonetimi

qosterrnernektedir
%50

(n=16)'si

yetenekli

ogrencilerin

maddesine
"Ortadan

qelistirilmesinde

ogretmenlerin

cok

katrhyorurn",

%18,8 {n=6)'i "Tam katrhyorurn",
% 15,6

(n=Sj's:

"Orta

sikhkta

katrhyorurn", %9,4 (n=3)'0 "Ortadan az sikhkta katrlryorurn", %6,3 (n=2)'i

"Hie;

katrlrmyorurn'' seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerin %84,4 (n=27)'0 okul yonetirni yetenekli ogrencilerin qelistirilrnesinde
gereken katkryi qosterrnediqi qorusundedir.

Tabla XIV Milli Egitim ve Kultur Bakanhg1

Sorular

Toplam

Tam

Ortadan

Orta

Ortadan

az Hi!;

Kat1hyorum

!;Ok

sikhkta

sikhkta

Kat1lm1yoru

katrhyoru

katihyorum

katihyorum

m

-

-

32

-

-

32

-

32

m
Teknoloji-

36-MEB

Tasanm dersine yonelik
hizrnetici egitim kurslan

n 24

5

3

yetersizdir.

% 75,0

15,6

9,4

n 26

3

3

% 81,3

9,4

9,4

n 21

5

5

1

% 65,5

15,6

15,6

3, 1

Teknoloji-

37-MEB
Tasanrn

dersiyle

ilgili

gonderdigi

okullara

malzemeler yetersizdir.
38-MEB
ortamlann

yansrnah
olusrnasmda

ve zamanmda okullara
ulasrnasrnda

yeterli

cabayi harcarnarnaktadrr.

M.E.B. Teknoloji ve Tasanrn dersine yonelik hizrnetici egitim kurslan yetersizdir
maddesine

ogretmenlerin

"Ortadan eek katrhyorum",

%75

(n=24)'i

"Tam

katrhyorurn",

%15,6

(n=Sj's:

%9,4 (n=3)'0 "Orta sikhkta katrhyorurn" maddesini

isaretlediler,
"Hie katrlrruyorurn" maddesini isaretleyen olmadr.
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Ankete katrlan ogretmenlerin %100 (n=32)'u M.E.B.'nin Teknoloji ve Tasanm
dersine yonelik hizrnetici kurslann yetersiz olduqunu belirtti

"M.E.B.'nin Teknoloji ve Tasanm dersiyle ilgili okullara qonderdiqi
yetersizdir."

maddesine ogretmenlerin

malzemeler

%81,3 (n=26)'u "Tam katrhyorum", %9,4

(n=Sj'u "Ortadan cok katrhyorurn"

MEB'nin

yansrnah

yeterli cabayi

ortamlann

harcamamaktadrr

olusrnasmda
maddesine

ve zamarunda
ogretmenlerin

okullara
%65,5

ulasrnasmda
(n=21)'i

"Tam

katrhyorurn", %15,6 (n=Sj's: "Ortadan cok katrhyorurn", %15,6 (n=Sj'st "Orta sikhkta
katrhyorurn", %3, 1 (n=1)'i "Ortadan az sikhkta katrliyorurn" seceneqini isaretlediler.
"Hie; katrlrnryorum" seceneqini isaretleyen hicbir kimse yoktur.

Ankete katilan ogretmenlerden
olusrnasrnda
qorusundedir.

ve zarnarunda

%96,7 (n=31)'i M.E.B.'nin yansmah ortamlann

okullara

ulasrnasmda

yeterli

cabayi

harcamadrqi
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Tablo XI Aile

Sorular

az

Topi am

Hi,;:

Tam

Ortadan cok

Orta

Ortadan

Kat1l1yoru

katrhyorum

srkhkta

srkhkta

Katrlmryoru

katrhyorum

katrhyorum

m

m
Teknoloji-

39-Ailenin

karsi

dersine

Tasanm

20

n

ilgileri yeterli degildir.

-

3

8

1

32

-

62,5

25,0

9,4

n

18

8

5

3,1

Teknoloji-

40-Ailelerce

dersi

Tasanm

diger

sonra

derslerden
almakta

%

yer

1

-

ve bu derslere
istenen

yaprlmasi

fuzuli

harcamalara
qozuyle

bakmalan

Teknoloji

-Tasanm

dersinde

istenilenin
olumsuz

yaprlrnasrru

32

%

56,3

25,0

15,6

-

3, 1

n

14

9

7

1

1

etkilemektedir.

41-Aileler,ogrencinin

ev

Teknoloji-

ortamrndaki
Tasanm

cahsmalarrnda

ogrenciyi

olumlu

32

yonde

yonlendirmiyor.

%

43,8

21,9

28,1

3,1

3, 1

Ailenin Teknoloji ve Tasanrn dersine kars: ilgileri yeterli deqildir maddesine
ogretmenlerin %62,5
katrhyorurn", %9,4

(n=20)'i "Tam katrhyorurn", %25 (n=8)'i "Ortadan 90k

(n=3)'0

"Orta

sikhkta

katrhyorurn", %3, 1

(n=1 )'i

"Hie

katilrruyorum" seceneqini tercih ettiler.
"Ortadan

az sikhkta

katrhyorurn" seceneqini

ankete

katrlan

hicbir

ogretmen

isaretlernedi.

Ankete katrlan ogretmenlerin %96,9 (n=31)'i ailenin Teknoloji ve Tasanrn
dersine karsi ilgilerinin yeterli olrnadrq: qorusundedir.

Ailelerce Teknoloji ve Tasanrn dersi diqer derslerden sonra yer almakta ve bu

102
derslerle yaprlmasi
Tasanm

dersinde

istenen harcamalara
istenilenin

ankete katrlan ogretmenlerin

yaprlrnastru

fuzuli qozuyle bakrlmasi Teknoloji ve
olumsuz etkilmemektedir

maddesine

% 56,3 (n=18)'i "Tam katrhyorum",

%25 (n=8)'i

"Ortadan 90k katrhyorurn", % 15,6 (n=5)'0 "Orta sikhkta katihyorurn", %3, 1 (n=1 )'i
"Hi9 katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.
Ortadan az siklrkta katihyorum seceneqini isaretleyen olmadr.

Ogretmenlerin

%96,9 (n=31)'u

ailelerin

Teknoloji

ve Tasanrn

dersine

harcanan

pararun fuzuli olarak goruldugO gorO~OnO paylasrruslardrr.

Aileler,

ogrencinin

yaprlrnasrm

ev ortammdaki

olumsuz

etkilemektedir

Teknoloji

ve Tasanrn

maddesine

dersinde

ogretmenlerin

istenilenin

%43,8

(n=14)'i

"Tam katrhyorurn", %28, 1 (n=9)'i "Ortadan 90k katrhyorurn", %21,9 (n=7)'0 "Orta
sikhkta katrhyorurn", %3, 1 (n=1 )'O "Ortadan az srkhkta katrhyorum", %3, 1 (n=1 )'i
"Hi9 katilrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerin

%93,8 (n=30)'i ailelerin ev ortarrunda Teknoloji ve Tasanrn dersini

desteklemediqini ortaya koyrnaktadrr.
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Tablo XVI Genel Degerlendirme
Sorular

Tam

Ortadan 1,ok Orta

Ortadan

Kat1hyoru

katihyorum

srkhkta

srklrkta

az Hi 1,

katihyorum katrliyorum

m

Topi am

Katilrmyoru
m

sanata

42-Toplumda

gozliyle

onernsiz
bakilmasi

ogrencinin

n

14

10

5

2

1

Teknoloji-Tasanrn

32

dersine karst olan ilgisini
olumsuz etkilemektedir.

43-0gretmen

%

43,8

31 ,3

15,6

3, 1

6,3

n

15

12

3

1

1

ve velinin

Teknoloji-Tasanrn
elisidir.zeka

i§i

dusuncesi

degildir

ogrencinin

32

Teknoloji-Tasanrn
dersine

kars:

motivasyonunu olumsuz
etkilemektedir.

Toplumda

%

46,9

37,5

sanata onernsiz qozuyle

9,4

bakrlmasi

dersine kars: olan ilgisini olumsuz etkilemektedir

3, 1

3, 1

ogrencinin

Teknoloji

ve Tasanrn

maddesine %43,8 (n=14)'i "Tam

katrhyorum", %31 ,3 (n=1 O)'i "Ortadan eek katrhyorurn", %15,6 (n=5)'0 "Orta sikhkta
katrhyorurn", %3, 1 (n=1 )'O "Ortadan

az sikhkta katrhyorum",

%6,3 (n=2)'0

"Hie;

katrlrruyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ankete katilan ogretmenlerin
ogrencinin

Teknoloji

ve

%90,7 (n=28)'i sanata onernsiz qozuyle bakrlmasi

Tasanrn

dersine

karsi

olan

ilgisini

olumsuz

etkiler

gorO§Ondedir.

Ogretmen

ve velinin Teknoloji ve Tasanm

elisidir, zeka i§i deqildir. Dusuncesi

ogrencinin Teknoloji ve Tasanrn dersine karsi motivasyonunu olumsuz etkilemektedir
maddesine ogretmenlerin %46,9 (n=15)'i "Tam katrhyorurn", %37,5 (n=12)'i "Ortadan
cok katrhyorurn", %9,4 (n=3)'0 "Orta srklrkta katrhyorum", %9,4 (n=3)'0 "Ortadan az
sikhkta katihyorurn", %3, 1 (n=1 )'i "Hie; katrlrmyorurn" seceneqini tercih ettiler.

Ogretmenlerin

%93,8 (n=30) 'i Ogretmen

ve velilerin Teknoloji ve Tasanrn

dersine kars: elisidir, zeka i§i degil dusuncesi motivasyonun dusrnesine neden
olur qorusundedir,
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BOL0MV

SONUC ve ONERiLER

Sonuc:

2008-2009

egitim yrlrru kapsayan surecte qorev yapan Teknoloji ve Tasanrn

ogretmenlerinin
Tasanm

qoruslerini tespit etmeyi arnaclanan bu arastirrnada 32 Teknoloji ve

dersi vermekte

olan ogretmene

uygulanan

ankette

elde edilen veriler

aracrhq: ile elde edilen sonuclar asaqrda verilrnistir.

1

Arastrrmanm

sonunda elde edilen verilere gore ankete katilan Teknoloji ve

Tasanm ogretmenlerinin 3'te 2'si kadmdir.

2. 24 yas ve altmda hicbir kisiye rastlanmarrustrr.

3. Bolum ogretmenlerinin sabit bir branstan mezun olrnadrklan sonucuna vanldi.

4. Ogretmenlerin
kars:

bOyOk bir bolurnu ogrencilerin Teknoloji ve Tasanrn dersine

motivasyonlannm

dusuk,

giri§

davraruslan

bakrrrundan

yeterli

el

becerisine sahip olrnadrklan, verilen odeve gereken onerni qostermedikleri ve
Teknoloji

ve Tasanrn

dersine

diger

dersler

gibi

onern

qosterrnedikleri

qorusundedirler.

5. Ankete katrlan Teknoloji ve Tasanm

ogretmenlerinin

bOyOk bir 9ogunlugu,

yeterli sayrda teknoloji ve tasanm ogretmeninin qorevlendirilrnediqini,

simflann

kalabalik olmasmdan dolayi ogrenciye zaman ayrrarnadrklan qorusundedirler.

6. Ogretmenlerin bOyOk 9ogunlugunun farkh branslardaki ogretmenlerin teknoloji
ve tasanrn dersi vermesi arnaclara ulasrnada zorluk 91kmad191 qorusunde
olduklan gorOlmektedir.

7. Ankete

katrlan Teknoloji

atolyelerin

fiziki

ve Tasanm

durumunun

yetersiz,

ogretmenlerinin
ogrenci

sayrsi

bOyOk bir 9ogunlugu
ortalamasrrun

dersi
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qerceklestirmeye

uygun

olmadrqt

ve

srruflann

atolyeye

c;evrilmesinin

ogrencinin motivasyonunu dusurduqu gorO§OnO paylastr.
8. bgretmenlerin

buyuk bir c;ogunlugu atolyelerde yeterli arac - gerecin olrnadiqr,

okullarda yeni teknolojik arac - gerecin yetersiz olduqu qorusundedirler.
9. Ankete katrlan ogretmenlerin buyuk bir c;ogunlugu, teknoloji ve tasanm dersine
yetenek qozuyle bakrlmasi derse kars: ilginin azalrnasma, mufredatta derse
aynlan

surenin

yetersiz

olduquna,

teknoloji

tasanm

dersinin

arnaclanna

ulasmada yetersiz kahndrquu belirtti.

10. bgretmenlerin

buyuk bir c;ogunlugu ogretim program mm teknoloji ve tasanmla

ilgili c;agda§ bilgilere uygun olrnadrqr, ders ag1rllgmm iki olmasi ogrencinin
derse kars: olan ilgisinin olumsuz etkilendiqini belirtmektedir.

11.Ankete katilan ogretmenlerin buyuk bir c;ogunlugu, ders program, hazrrlarurken
Teknoloji ve Tasanm dersinin geri planda tutulduqu, ogretim proqrarru, ders
ogretmenlerinin anlayabileceqi formatta olmadiqrru belirtti.
12.0gretmenlerin

buyuk bir bolurnu, amaclara ulasrnak icin yansrnah ortamlann

duzenlenrnediqi ve ders saati icinde yetenekli ogrencilerin secilrnediqini belirtti.

13. bgretmenler;

okul yonetirninin

Teknoloji ve Tasanm

dersi ile ilgili qezi ve

qozlerne yer verilmediqi, gorse! arac ve gerecin saqlanrnasmda yeterince katki
saqlanrnadrqrru

ve yetenekli

ogrencilerin

qelistirilmesinde

gereken

katkry:

qosterrnediqi qorusundedir,

14.Ankete katilan tom ogretmenler
dersine

yonelik

qonderilen

(n=32) 'si M.E.B.'nin Teknoloji ve Tasanm

malzemelerin

yetersiz,

yansmah

ortarnlarm

olusrnasrnda ve zamanmda okullara ulasrnasmda yeterli cabayi harcamadtqi
qorusundedir.

15.Ankete katilan ogretmenlerin

neredeyse turnu, ailelerin Teknoloji - Tasanm

dersine harcanan pararun fuzili olduqunu, ailelerin ev ortarnrnda Teknoloji ve
Tasanm dersini desteklernediqini belirtrnislerdir.
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ONERiLER
Teknoloji ve Tasanrn dersinde var olan sorunlann tespit edilip, ortaya koymak icin
bu arastrrma yapilrms ve arastirma sonucunda §LI oneriler qetirilrnistir:

1

-

Farkll bolurnlerden mezun olan bolurn ogretmenlerine

,

program

uygulamalanrnn tarutrlrnast saqlanrnahdrr.
2 - Programm verimli uygulanabilmesi icin okullar arac - qerec, bilgisayar
yonunden desteklenmelidir.

3 - Ogretmenlere programm tarutrlmas: icin daha eek hizmetici egitim kurslanrun
verilmesi.
4 - Teknoloji ve Tasanrrun birlestirilrnesi icin uzun sureli kurslar verilmelidir.

5 - Daha fazla sayida Teknoloji ve Tasanm ogretmenini istihdam edilmelidir.
Bunun

191n

ise bu

bolumlere

bakanhqm daha

cok

kontenjan acmasi

gerekmektedir.
6

=

Atolyelerin iyilestirilip qunurnuze uygun arac - qerecler donattlrnahdtr.

7 - Teknoloji ve Tasanrn dersinin rnufredattaki ders saati artmlrnahdrr.

8 - Bakanhqm bolurnle ilgili her crkan yenilikten bgretmenleri haberdar etmeli ve
teknolojik firsatlar tarurnahdrr.
9 - Okul yonetirni ve bakanhqm daha eek yansmah ortamlar duzenleyerek dese
ilgi c;ekilmelidir.

10 - Okul yonetirninin gezi ve qozlerne daha erk yer vermesi gerekmektedir.
11 - Teknoloji ve Tasanm ogretmenleri, dersle ilgili zurnre cahsrnalanru drsanya

tasryrp toplumun dikkatini cekrneleri gerekmektedir.
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12 -

Yeni

mOfredatm arnacrrun

ne olduqu

anlasihr

bir dille ogretmenlere

acrklanrnahdrr.

13 - Var olan atolyeleri koruyup yeni atolyelerin yaprlrnasi gerekmektedir.

Yaptlmasi Gereken Arastirmalar -

1 - Oqretmenlertn derse kars: isteksiz alma nedenleri arastrrrnahdrr.

2 - Akademik

sirufm olusmast ile Teknoloji ve Tasarrm dersine kars: olusan

olumsuz etkileri uzerine bir arastrrrna yaprlrnahdrr.

3 - DOnyadaki Teknoloji ve Tasanrn

egitim proqrarmrun

nasrl uyqulandiqrna

yonelik bir arastrrrna yaprlrnalrdrr.

4 - Teknoloji ve Tasanm dersinin hiperaktif otistik cocuklar Ozerindeki etkisine
yonelik bir arastrrrna yaprlrnahdrr.
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katrhyorum

kanliyorum

orta sikhkta
kanliyorum

ortadan az
kanhyorum

hie;
katilrmyorum

40-Ailelerce Teknoloji-Tasanm dersleri
diger derslerden soma yer almakta
ve bu derslere

( )

( )

( )

( )

( )

yapilmasi istenen harcamalara fuzuli gozuyle
bakmalan Teknoloji-Tasanm dersinde istenilenin
yapilrnasi olumsuz etkilemektedir.

41-Aileler .ogrencinin ev ortarnmdaki
Teknoloji-Tasanrn

cahsrnalarmda ogrenciyi

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

olumlu yonde yonlendirrniyor.

Gene! Degerlendirme
42-Toplumda sanata onernsiz gozuyle

bakilmasi ogrencinin Teknoloji-Tasanm

( )

dersine karsi olan ilgisini olumsuz etkilemektedir.

43-ogretmen ve velinin Teknoloji-Tasanm
elisidir , zeka isi degildir dusuncesi ogrencinin
Teknoloji-Tasanm dersine karsi rnotivasyonunu
olumsuz etkilemektedir.

( )

( )

( )

( )

( )

OKUL ORTAMINDA BiR OGRETMEN GOZLJYLE TEKNOLOJi TASARIM EGiTiMiNiN TEMEL
SORUNLARINA YONELiK ARA?TIRMA
A<;:IKLAMA:
KKTC ortaogretlm okullannda gorev yapan ve teknoloji

tasanmtis teknik,ev ekonomisi) egitirn! ile

dcgrudan baglantis: olan onernli kisilerden birisiniz. Bu nedenle teknoloji tasanm egitiminin
misyonunu uslenmis ogretmenlerin gorev yaparken karsilastiklan sorunlara vonelik goruslerinize

basvurulmustur.

Anket formunda bulunan sorulan dikkatlice okuyup objektif bir sekilde degerlendirdikten sonra
uygun dusen secenegl isaretlemeniz

(x) yeterli olacaktir.

Vereceginiz bilgiler hicbir kisi veya makam (idareye) bildirilmeyecektir. Butun cevaplann gizli
tutulacagrndan

ve sadece bu arasnrrnanm

amaci icin kullarulacagmdan emin olabilirsiniz. Kimliginiz!

belirtmenize gerek yoktur.

izlem Serife SAFKAN
Teknoloji ve Tasanm Ogretrneni
Yakrn Dogu Oniversitesi
Egitim Bilimleri Bolurnu
Yuksek Lisans bgrencisi

,'1.

Bu bolurndeki sorular c;:oktan sec;:meli olarak duzenlenmistir,

Size uygun gelen secenegin yanrndaki

paranteze x isareti koyunuz.
1- Cinsiyetiniz
a) ( )

b) ( ) Kadrn

Erkek

2- Yasiruz
a) ( ) 24 ve altrnda

b) ( ) 25-29
c) ( ) 30-34
d) ( ) 35-39
e) ( ) 40-44)

f) ( ) 45-49
g) ( ) 50 ve uzert
3- Mezun oldugunuz
a)

program

ls-teknik

b) Ev ekonomisi
c)

Resim

d)

El sanatlarr

e)

Diger

branslar

4- Ogretmenlikte gecirdiginiz hizmet surest
a) ( )1-2 yrl

c) ( )8-12 yrl

b) ( )3-7 yrl)

d)(

e) ( )18-22 yrl

f) ( )23 ve ustu

)13-17 yrl

5- Bu okuldaki hizmet sureniz

a)

)1-2 yrl

c) ( )5-6 yrl

b)

)3-4 yrl

d) ( )7 ve uzeri

6-Katrldrgrniz hizrnetici egitim kursu

a) ( )1-2

b) ( )3-4

c) ( )5-6

d) ( )7 ve ustunde

I:,

Tam
katihyorum

ortadan cok

orta sikhkta

katihyorum

katihyorum

ortadan az
katihyorum

hie
katilrmyorum

Ogrenci
l-Ogrencilerin

Teknoloj i-Tasanm

dersine karsi motivasyonlan

dusuk

( )

()

( )

( )

( )

di.izeydedir.

2-0grencilere Teknoloji-Tasanrn
dersinde verilen cahsrnalara (odev ,v.b)

( )

( )

( )

( )

( )

yapmakta isteksizdirler.

3-ogrenciler Teknoloji-Tasanm
dersine diger dersler gibi onern vermiyor .

4-Teknoloji-Tasanm

( )

()

( )

()

()

( )

( )

( )

()

( )

derslerinde

ogrenciler okul ortammdan kaynaklanan
sorunlardan dolayi yaraticihklaruu yeterli
di.izeyde ortaya koyamiyorlar.

5-Ilkokullardan mezun olan ogrenciler
giris davrarnslan bakrmmdan yeterli el

( )

( )

()

()

( )

( )

()

()

()

( )

becerisine sahip degildirler,

Ogretmen
6-0kullarda yeterli sayida
Teknoloj i-Tasanm ogretmeni
gorevlendirilmiyor.

I,,

ortadan 90k

Tam

hie

ortadan az

kanhyorum

katihyorum

katihyorum

7-Teknoloji-Tasanm

orta sikhkta

katihyorum

katilrmyorum

ogretmeni

derse gereken on hazirligi yapmadan

()

( )

( )

( )

( )

girmektedir.

8-Kendim dismdaki Teknoloji-Tasanm
t\gretmenJeri derse karsi gerekli ilgiyi

()

()

()

()

(')

gostermemektedirler.

9-Teknoloji-Tasanm

ogretmenleri

smiflann kalabahk olmasmdan

()

()

( )

()

()

( )

( )

()

()

( )

dolayi her ogrenciye zaman ayirarmyorlar.

10-Farkh branslardaki ogretmenlerin
Teknoloji-Tasanm

dersi vermesi dersin

amaclanna ulasmasmda sorunlar yaratmaktadir.

Fiziki ortam
11-Teknoloji-Tasanm dersinde

( )

()

()

( )

( )

()

( )

()

( )

()

()

()

( )

( )

( )

kullamlan atolyenin fiziki durumu yetersizdir.

12-Teknoloji-Tasanm

dersinde ogrenci

sayisi ( ortalamasi) Teknoloji-Tasanm
dersini gerceklestirrneye

uygun degildir.

l S-Simflann atolyeye cevrilmesi ogrenclnin
derse karsi motivasyonunu

I,.

dusurmektedir.

Tam

ortadan cok

orta sikhkta

ortadan az

kat1hyorum

kauhyorum

katthyorum

katihyorum

hie
katilrmyorum

Ara<;-Gere<;ler
14-Teknoloji-Tasanm

atolyesinde

()

()

()

()

()

()

( )

()

yeterli arac gerec yoktur.

15-Teknoloj i-Tasanrn dersinde
kulland1gumz arac- gerec yetersizdir.

( )

( )

16-0kullarda Teknoloj i-Tasanm
dersiyle ilgili yeni teknolojik

( )

()

()

()

()

arac gerecler (bilgisayar, v. b) yoktur.

Program ve Ogretim
17-Teknoloji-Tasanm

dersine yetenek

gozuyle bakilmasi ogrencinin bu derse

( )

( )

()

( )

()

karsi olan ilgisini azaltmaktadu.

18-Teknoloj i-Tasanm dersine ogretim
programlannda

( )

()

( )

( )

()

(rnufredatta) aynlan

sure yeterli degildir.

()

()

19-Teknoloj i-Tasanm dersinin amaclarina

()

()

()

ulasmada ogrenciler yetersiz kahyor.

20- ogretim prograrm (mufredat)
Teknoloji-Tasanm

( )

la ilgili cagdas bilgilere

uygun degildir.

/J,

( )

()

( )

( )

Tam

ortadan cok

orta sikhkta

ortadan az

hie

kanhyorum

katrhyorum

katihyorum

katilmryorum

katihyorurn

21-Teknoloji-Tasanm

dersinde ogretim

prograrm geregi her donern konu ve ogretmenin

( )

( )

()

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

degismesi bilgi ve beceriyi artirmaktadir.

22-Teknoloji-Tasanm

sersinin agirligmm

iki olmasi ogrencinin derse olan ilgisini
olumsuz etkilemektedir.

23- Okul ders prograrm olusturulurken
Teknoloji-Tasanm

dersi geri planda

tutulmaktadir.

24- Teknoloji-Tasanm

dersi ogretim

progranu gunumuz kosullanna gore

( )

( )

( )

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

duzeltilmelidir.

25-0gretim

programlan ders

ogretmenlerinin anlayabilecegi
formatta degildir.

26-Teknoloj i-Tasanm dersi
ogretim program1 ogretmene
sunulmuyor.

~.

27-Teknoloji-Tasanm

Tam

ortadan cok

orta siklikta

katihyorum

katihyorum

katihyorum

ortadan az
kanhyorum

hie
katilmiyorum

dersinde

her hafta yeni bir gerecin kullarulmast
henuz bir gereci tanimadan otekine

( )

( )

( )

( )

( )

gecmek ogrenmeyi kesintiye ugratmaz.

28-Program yapihrken ogrencinin
dus gucu goz onunde bulundurulmadrgindan

( )

( )

()

()

( )

( )

()

( )

()

( )

( )

()

( )

()

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

( )

()

( )

ogrenme olumsuz etkilenmektedir.

29-Ara smavlardan sonra ogrenci
motivasyonu dustugu zaman
Teknoloji-Tasanm smavmm yapilmasi
ogrencinin basansiru olumsuz etkiler.

Degerlendirme
30- Teknoloji-Tasanm dersinde
arnaclara ulasmak icin yansmah
ortamlar duzenlenmiyor.

31-Sanat us ugrasi degil el

ugrasidir dusuncesi degerlendirmeyi
olumsuz etkilemektedir.

32~Bir ders saati icinde ogretmenin
yetenekli ogrencileri tespit edip
degerlendirmeleri

yeterli degildir.

Tam

ortadan cok

orta siklikta

ortadan az

kat1ltyorum

kanhyorum

kanhyorum

( )

( )

katihyorum

hie
katilrmyorum

Okul Yi:inetimi
33- Okul yonetimi Teknoloji-Tasanm
dersi ile ilgili gezi gozleme yeterince

()

()

( )

yer vermemektedir.

34-0kul yonetimi gorse! arac ve gerecin
saglanmasmda yeterine katkt saglamamaktad1r.

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

()

()

()

( )

( )

( )

( )

( )

()

(

35-0kul ybnetimi yetenekli ogrencilerin
geli~tirilmesinde gereken katkiyi
gostermemektedir.

Milli Egitim Bakanhgi
36-MEB Teknoloji-Tasanm

dersine

yonelik hizmet ici egitirn kurslan yetersizdir.

37-MEB teknoloji -Tasanrn dersiyle ilgili
okul\ara gonderdigi malzemeler yetersizdir.

38-MEB vansmah ortamlann olusmasmde

()

( )

( )

()

()

ve zamanmda okullara ula~masmda yeterli
cabayi harcamamaktadtr.

Aile
39-Ailenin Teknoloji-Tasanm

dersine

( )

()

( )

()

( )

karsi ilgileri yeterli degildir

/,

..

