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Abstract 

The aim of this research is to analyze the party programs of 15 political parties which have 

participated in the general election of 2011 on the basis of their educational policies. 

Document analyzing technique from qualitative research designs is used at this study. Data 

sources of the study consist of education programs of parties which have participated in the 

general election of 2011. Content analysis is used for data analysis. 

 

Keywords: Educational policy, political party program, educational administration, 

educational supervision, educational planning and education economy 

 

 

Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim Politikaları 

 

Özet 
Bu araştırmanın amacı,  2011 Genel Seçimlerine katılan 15 siyasi partinin, programları 

temelinde, eğitim politikalarını ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden 

belge (doküman) incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011 yılı 

genel seçimlerine katılan partiler oluştururken, araştırmanın veri kaynakları, 2011 yılı genel 

seçimlerine katılan partilerin programlarının “Eğitim” başlıklarından oluşmaktadır. Verilerin 

çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Buna göre, 15 siyasi parti programında 

eğitim politikalarını somutlayan “eğitim yönetimi, eğitim denetimi, eğitim planlaması ve 

eğitim ekonomisi (EYDEP)” kavramları (ifadeleri)  aranmıştır. Araştırmanın sonucunda; 

partilerin eğitim politikalarını somutlayan kavramların tümüyle ilgili bahsedilen ifade sayısı 

toplam 414’tür. Bu ifadelerin 189’u eğitim planlaması, 110’u eğitim ekonomisi, 104’ü eğitim 

yönetimi ve 11’i eğitim denetimi kavramları ile ilgilidir. Parti programlarında daha çok 

eğitimin planlaması boyutundan söz edildiği, eğitimin denetim boyutunun ise pek 

önemsenmediğini göstermektedir. Ayrıca parti programları arasında yapılan benzerlik 

karşılaştırmaları sonucunda siyasi anlamda benzerlik göstermeyen partilerin eğitim hususunda 

benzeştiği, siyasi anlamda benzer görüşleri taşıyan bazı partilerin ise eğitimin farklı 

kategorilerinde ayrıştığını ortaya çıkarmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Eğitim politikaları, Siyasal Parti programı, Eğitim yönetimi, Eğitim 

denetimi, Eğitim planlaması, Eğitim ekonomisi 
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Giriş 

 

Eğitim sistemini, toplum sisteminden ve toplumsal gereksinimlerden ayrı olarak 

düşünmek doğru değildir. Bütün ülkeler değişen modern üretim biçimlerine ve yöntemlerine 

yanıt verecek tarzda eğitim, öğretim işlerini yürütmek ve yenilemek zorundadır (Duman, 

1991). Bu zorunlulukta, o sistemin eğitim politikalarının önemi yadsınamaz. Bir ülkenin 

eğitim politikası, eğitimin nasıl yönetildiği, denetlendiği, planlandığı ve finanse edildiği 

(ekonomi) ile ilintilidir. Eğitim yönetimi; eğitim örgütlerini saptanan amaçlara ulaştırmak 

üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve etkili biçimde kullanarak, belirlenen 

politikaları alınan kararları uygulamaktır (Taymaz, 2003: 46). Eğitim denetimi, eğitim 

örgütlerinin amaçlarının gerçekleşme derecesini saptamak, daha iyi sonuçlar elde edebilmek 

için önlem almak ve süreci geliştirmek çabalarının toplamıdır. Her örgüt gibi eğitim örgütleri 

de, var oluş nedeni olan amaçlarını gerçekleştirme durumunu sürekli olarak izlemek ve bilgi 

edinmek zorundadır. Bu da eğitimin girdilerinin, sürecin ve çıktılarının planlı ve sürekli bir 

biçimde kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Bu olgu, sürekli bir izleme, 

inceleme, değerlendirme ve geliştirme etkinliğini kapsayan teftişin önem ve zorunluluğunu 

göstermektedir (Aydın, 2008: 11). Eğitim planlaması, gelecekte ortaya çıkabilecek olası 

seçeneği araştırmak, eğitim sisteminin hedefleri ve değişen sorumluluklarını belirlemek, 

yaşanmakta olan sorunlara dikkati çekmek ve ortaya çıkabilecek sorunlar için çözümler 

öngörmektir (Adem 1981: 13). Eğitim; davranışlar, görüşler ve değerler üzerine etkide 

bulunarak kişilerin yenilikleri benimsemelerini ve değişen üretim yöntemlerinden 

yararlanmalarını sağlayarak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktadır (Gülbeden, 1991: 

12). Diğer yandan, eğitim, bireylerce çeşitli yararlar (maddi-manevi) sağlayan bir kazanım 

olarak istenir. İster bireysel isterse toplumsal katkısı açısından değerlendirilsin, eğitilmek 

isteyen ya da eğitilmek zorunda olunan insanların eğitimleri için kaynakların (insan ve 

madde) tahsisine gerek vardır. Eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için kıt kaynaklardan 

maksimum verimi elde etme çabası eğitim ile ekonomi arasında zorunlu bir ilişkiye gönderme 

yapmaktadır. Eğitim ekonomisi bu ilişkinin kendisidir ve en alt kademesinden en tepe 

kademesine eğitim sistemi üzerinde etkili herkes bu ilişkinin hem maddesi hem de ürünüdür.  

 

Görüldüğü gibi, eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi etkili bir eğitim 

politikası oluşturmanın vazgeçilmez öğe ve süreçleridir. Bu öğe ve süreçlere gereken önem 

verilmez ise o eğitim sistemine ait bir politikadan bahsedilemez, eğitimin amaç ve varlığından 

söz etmek güçleşir ve eğitim formal olmaktan çıkar. Eğitimin tüm vatandaşlar için bir hak 

olarak kabul edilmesi, devlet ve hükümet yöneticilerine bu hakka erişim sağlamaları 

sorumluluğu verilmesi uzun yıllar süren ulusal ve uluslararası çaba ve çatışmalardan sonra 

gerçekleşmiştir (Akyüz, 2010; Gülmez, 2001; Smith, 2001). Türkiye’de eğitim sistemine yön 

veren bir dizi unsur bulunmaktadır. Bunlardan yasal belge niteliği taşıyanları; Anayasa, 

Kanunlar, Uluslararası antlaşmalar, Hükümet programları, Kalkınma planları ve Milli eğitim 

şuraları kararlarıdır. Ayrıca, siyasi partilerin programlarının da, özellikle iktidara 

geldiklerinde eğitim sistemi üzerinde çok fazla etkide bulunacakları göz önüne alındığında, 

yasal belgeler kadar önemli olduğu söylenebilir.  

 



Educational Policy Analysis and Strategic Research, V 9,N 1, 2014 

© 2014  INASED 
7 

‘Siyasi parti’ kavramı “Fransız siyaset bilimci Gougel’e göre, üyelerinin düşünce ve 

menfaatlerini gerçekleştirmek için, iktidarı kısmen ya da tamamen elde etmek amacı ile siyasi 

hayata katılan grup” (Teziç 2007: 312), Kapani (1998)’ye göre “bir program etrafında 

toplanmış, iktidarı elde etmek ya da paylaşmak amacı güden, sürekli bir örgüte sahip 

kuruluşlar” ve son olarak Can (2005: 28)’a göre ise “ulusun iradesini somutlaştıran ve onu 

devlet erkine egemen kılan demokratik organlar” olarak tanımlanmaktadır. 

 

Siyasal partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler 

seçimleri yoluyla, tüzük ve programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve 

açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir Devlet ve toplum 

düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güderler (Resmi Gazete 

1983). Buna göre Siyasal parti programlarının incelenmesi suretiyle hangi partinin eğitime ne 

kadar önem verdiği saptanabilir. Zira parti programlarında yer alan başlıklardan biri de 

eğitimdir. Her zaman siyaset ve eğitim arasında doğrudan bir ilişki olmuştur. Toplumdaki 

diğer kurumları etkileme potansiyeli eğitim kurumunu çok önemli bir toplumsal kurum 

yapmaktadır (Toprakçı, 2009:7 ). Bu da partilerin bu kuruma özel önem vermeleri temelinde 

programlarında özellikle ele almaları sonucunu doğurmaktadır. Yapılan bu çalışmayla 

partilerin iktidar olmaları temelinde, eğitim kurumlarının yönetilmesi, denetlenmesi, 

planlanması ve ekonomisi ile ilgili konulara olan duyarlılıkları, ilgileri, izlemleri çözümleri ve 

vizyonları konusunda tespitler yapılabilir. Bu tespitler partiler açısından bir öz değerlendirme 

ve seçmenler açısından da parti tercihinde etkili olacak bilimsel okumalar yapılmasına katkı 

getirebilir.  

 

Programları temelinde, siyasal partilerin eğitim politikalarını; eğitim yönetimi, eğitim 

denetimi, eğitim planlaması ve eğitim ekonomisi kavramları ve/veya onları biçimleyen ifade 

veya ibarelere ne kadar yer verildiğini tespit etmeye çalışan yurt içi ve yurtdışı herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak yurtiçinde özellikle eğitimin içeriği boyutunda siyasal parti 

programlarında neler olduğunu anlamaya çalışan birkaç çalışma yapılmıştır. Aydın (1997) 

”Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Eğitim Öğretim ve Öğretmenler, 1908-1997” adlı 

çalışmasında, 1908’deki II. Meşrutiyet’ten 1997’ye kadar faaliyette bulunan siyasal partilerin 

programlarında yer alan eğitim, öğretim ve öğretmenlere yönelik görüşleri ele almıştır. Pektaş 

(1997) “Büyük kent belediyelerinin eğitim ve kültür hizmetlerine siyasal parti ideolojilerinin 

yansıması” adlı yüksek lisans tezinde, 1997 tarihi itibariyle parlamento'da temsil edilen 

siyasal partilerin eğitim ve kültür politikalarını incelemiş ve İstanbul ile Ankara 

Belediyelerinin son iki dönemde yönetiminde olan partilerin kültür ve eğitim politikalarının, 

belediyelerin eğitim ve kültür hizmetleri üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmıştır. 

Güneş ve Güneş (2003) “Türkiye de Eğitim Politikaları ve Sivil Toplum” adlı çalışmalarında, 

1920-1993’e kadar hükümet programlarında; 1980-1993 yılları arasında mevcut bazı siyasal 

parti programlarında ve yine aynı dönemde mevcut sivil toplum kuruluşlarında ‘eğitim’ 

üzerinde durmuşlardır. Yılmaz (2007) “Türkiye'de Siyasi Partilerin Programlarında Eğitim-

Öğretim” adlı kitabında 1923-2007 yılları arasında kurulan tüm siyasi partilerin 

programlarında yer alan ‘’eğitim’’ ile ilgili bölümleri toparlayarak Türk siyaset tarihinde 

eğitim vurgusunun önemi üzerinde durmuştur. Bulut ve Güven (2010) “Siyasal parti 

programlarında ilköğretim” adlı çalışmalarında, 2008 yılında TBMM’de grubu bulunan 
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siyasal partilerin programlarında bulunan ilköğretim kademesinde gerçekleştirmeyi 

hedefledikleri düzenlemeler (bütçe, temel sistemler, insan gücü boyutları temelinde) analiz 

etmişlerdir. Son olarak, Tok (2012) tarafından yapılan “Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim 

Söylemleri ve Siyasaları“ adlı bir çalışmadan söz etmek mümkündür. Bu çalışmada, mecliste 

grubu bulunan siyasal partilerin eğitim söylemleri ve siyasaları ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Her biri alana çeşitli katkılar getirici nitelik taşıyan çalışmalar, güncel olmama, belirli bir 

metoda dayanmama, az sayıda parti programının incelenmesi, eğitimin bir kademesi üzerinde 

durulması vb. şeklinde özetlenebilecek ortak bileşkeleriyle bu çalışmanın yapılması gereğini 

doğurmuştur. Bu çalışma söz konusu boşlukları doldurabilmek ve eğitbilimin siyaset bilim ile 

olan ilişkisi temelinde de seçmenler ile partileri eğitim politikası ve onu somutlayan 

kavramlar konusunda bilinçlendirmek amacındadır.   

 

Bu araştırmayla, programları temelinde Türkiye’deki 2011 genel seçimlerine katılan 

siyasi partilerin, eğitim politikalarını somutlayan kavramlara (eğitimin yönetimi, denetimi, 

planlaması ve ekonomisi) ya/ya da onları niteleyen ibare ve ifadelere, ne kadar sıklıkla yer 

verdikleri karşılaştırmalı bir şekilde ortaya koyulmaya çalışılmıştır.   

 

Yöntem 

 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden belge (doküman) incelemesi yöntemi 

kullanılmıştır. “Bu teknik, resmi ya da özel kayıtların toplanması, sistematik olarak 

incelenmesi ve değerlendirilmesinde yararlanılan bir veri toplama” sürecidir (Ekiz, 2009: 70). 

Araştırmanın veri kaynakları, 2011 yılı genel seçimlerine katılan partilerin programlarının 

“eğitim” ile ilgili kısımlarından oluşmaktadır. 2011 Genel Seçimlerine katılan 15 partinin 

programı resmi internet sitelerinden indirilerek araştırma kapsamına alınmıştır. Parti 

programlarında “Eğitim” başlığı altında yer alan ifadeler incelenmiştir. Programlarında 

“eğitim” başlığı bulunmayan BBP, DP ve HEPAR’ın “eğitimle ilgili ifadeleri” programlarının 

genelinin incelenmesi yoluyla ortaya çıkarılmıştır. BDP, 2011 Genel Seçimlerine parti olarak 

katılmamış, bağımsız adaylar daha sonra mecliste grup kurmuştur. Bu nedenle BDP parti 

programı araştırma kapsamına alınmamıştır. Toplanan veriler, içerik analizi yoluyla 

işlenmiştir. İçerik analizi, verilerin çözümlenmesinde kullanılan bir tekniktir. Berelson’a göre, 

“İçerik analizi, iletişimin açık/belirgin içeriğinin nesnel, sistematik ve nicel tanımlanmasına 

yönelik bir araştırma tekniğidir” (Gökçe, 2006: 35). Öncelikle, doküman analizine temel 

olacak kavramlar (tema, kategori) belirlenmiştir ki bunlar zaten araştırmanın amacı 

kapsamında aranan eğitimin yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi kavramlarıdır. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak, bu kavramları çağrıştıracak, kelime, tema, karakter, cümle 

veya paragraf, madde ve içerik gibi değişik analiz birimlerinden (Yıldırım ve Şimşek 1999) 

yararlanılmıştır. Bu birimleri, her bir kavram bazında havuzlayarak frekans tabloları 

oluşturulmuştur. Bulunan herhangi bir analiz biriminin hangi kavrama ait olduğu 

araştırmacılar tarafından “tam teyit edilmek” suretiyle kararlaştırılmıştır. Diğer yandan bazı 

analiz birimlerinin birden fazla kavrama dâhil olabileceği de kabul edilmiştir. Buna göre, parti 

programlarında her bir kavram ile ilgili birimlerin bulunma sıklığı saptanmaya çalışılmıştır. 

İkinci aşamada ise karşılaştırmalı analiz yapılmıştır. Parti programlarında her bir kavramla 

ilgili bulunan birimler tek tek okunarak farklı partilerin programların ne ölçüde benzerlik 
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gösterdiği ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Örneğin, üniversitelerin özerkliği ile ilgili analiz 

birimleri, “eğitim yönetimi” kavramı kapsamında değerlendirilmiş, özerkliği savunan partiler 

arasında “eğitim yönetimi” kavramı açısından benzerlik saptamasında bulunulmuştur. Diğer 

yandan, “Fırsat Eşitliği” kavramı, eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak, örneğin kızların 

okula gönderilmesi ile ilgili olarak, yasal düzenlemeleri kapsıyor ise “eğitim yönetimi” ; burs 

veya kamu desteği verilmesi gibi maddi tedbirleri kapsıyor ise “eğitim ekonomisi”, 

yapılacaklarla bir gelecek tasarlanıyorsa “eğitim planlaması”  kavramlarında 

değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular ve Yorum 

1. Parti Programlarında Eğitim Politikasını Somutlayan Kavramların Bulunma 

Sıklıkları  

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi tüm parti programlarında, Eğitim politikası ile ilgili toplamda 

414 kavram bulunmaktadır. En az frekansın (11 yerde geçen) “eğitim denetimi” kavramı ile 

ilgili, en fazla frekansın ise (189 yerde geçen) “eğitim planlaması” kavramı ile ilgili ifade, 

ibare, cümle vb. gibi analiz birimlerinden oluştuğu görülmüştür. Tüm parti programlarında, 

“eğitim yönetimi” ile ilgili birimlerin toplamı 104, “eğitim ekonomisi” ile ilgili birimlerin 

toplamı ise 110’ dur.  

 

Tablo 1: Partilerin eğitim politikalarını somutlayan kavramlarının tür ve sıklıkları 

 Eğitim 
Yönetimi 

Eğitim 
Denetimi 

Eğitim 
Planlaması 

Eğitim 
Ekonomisi 

Toplam 

AKP 12 2 25 16 55 
CHP 20 2 44 14 80 
MHP 3 - 12 4 19 
TKP 5 1 5 5 16 
LDP 5 - 6 5 16 
EMEP 2 1 3 4 10 
MMP 2 - 8 4 14 
MP 2 - 19 2 23 
SP 15 3 12 17 47 
DP 2 - 4 6 12 
HAS 4 - 1 4 9 
BBP 9 2 13 4 28 
DSP 21 - 28 15 64 
DYP - - 2 1 3 
HEPAR 2 - 7 9 18 
TOPLAM 104 11 189 110 414 

 

Programında, toplamda en fazla kavram bulunan siyasi parti CHP’dir. DYP ise sadece 3 

EYDEP kavramını niteleyen ifadeye sahip olup eğitime en az yer veren ve en dar kapsamlı 

siyasi parti programıdır. Tok (2012)’un “Türkiye’deki Siyasal Partilerin Eğitim Söylemleri ve 

Siyasaları” adlı çalışmasında “eğitim sorunlarına ilişkin bilimsel bir çalışmanın sonucu 

olduğu gözlenen çözüm önerilerinin daha çok CHP tarafından hazırlandığını ve CHP’nin 



Educational Policy Analysis and Strategic Research, V 9,N 1, 2014 

© 2014  INASED 
10 

diğer partilere oranla neredeyse tüm boyutlarda çok daha fazla siyasalar ürettiği 

gözlenmektedir” (307-308) şeklindeki tespiti bu sonucu destekler niteliktedir. 

 

Eğitim politikalarının her bir kavramı bazında parti programlarının ne durumda olduğu 

incelendiğinde;  DYP’de “eğitim yönetimi” kavramı ile ilgili herhangi bir ifade 

bulunmamıştır. Programında, “eğitim yönetimi” kavramına en fazla yer veren parti DSP’dir 

(n=21). Eğitim Yönetimi kavramını somutlayabilecek bir ifade şöyledir:  

Eğitim hak, olanak ve özgürlüğünü çocuklarına, gençlerine yeterince sağlamayan 

toplumların çağı paylaşabilmeleri olası değildir. 

 

Eğitim yönetimi kavramlarına en az yer veren partiler ise ikişer ifade ile HEPAR, 

EMEP, MMP, MP ve DP’dir. HEPAR; Eğitim Yönetimi kapsamında sadece üniversitelerin 

özerk olması gerekliliği ve okullarda sanat derslerinin zorunlu hale getirilmesi ile ilgili 

ifadelere yer verirken; DP daha çok fırsat eşitliği ve eğitim hakkı üzerinde durmuştur. Bu 

durum siyasi partilerin Eğitim Yönetimi kapsamında nelerin gerekliliğine vurgu yaptıklarını 

görmek açısından önemlidir.  

 

“Eğitim denetimi” kavramı ile ilgili olan ifadelerden biçimlenen kavramların, sadece 6 

siyasi partinin programında bulunması ve sayıca oldukça az olması Eğitim Denetimi 

kavramına siyasi parti programlarında yeterince yer verilmediğini gösterebilir. Eğitim 

Denetimine en çok yer veren siyasi parti 3 ifade ile SP’dir. Saadet Partisi denetim anlamında 

“müfredat denetimi, yükseköğretim kurumlarının denetimi ve eğitimin idari anlamda 

denetimine” vurgu yapmıştır. Yükseköğretimin denetimi ilgili bir ifade şu şekildedir: 

Devlet, yükseköğretimle ilgili plânlama yapmak, standartları belirlemek, 

yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerinin kanunlara uygunluğunu denetlemekle 

yükümlü olacaktır. 

 

Siyasi parti programlarında eğitim politikaları kapsamında ikinci sırada en çok yer 

verilen kavram, Eğitim Planlaması kavramıdır. 12 parti programında, Eğitim Planlaması 

kavramına gönderme yapacak çeşitli ifadelere yer vermiştir. Eğitim Planlaması kavramında 

eğitimde yeni düzenlemelerin yapılması tüm partilerin programlarında yer almıştır. Mesleki 

eğitimin geliştirilmesi, yabancı dil öğretimi, okullaşma oranının arttırılması, üniversite giriş 

koşullarının değiştirilmesi, kadınların eğitimi ve istihdamını geliştirecek tedbirler alınması 

vurgulanan diğer konular arasındadır. Güneş ve Güneş (2003: 115) ‘partilerin programlarında 

eğitimde cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi’ konusunda hem fikir olduklarını belirtmektedirler. 

Bulut ve Güven (2010: 297), şu anda mecliste grubu bulunan dört partinin programlarındaki 

ilköğretime bakışları ile ilgili yaptıkları çalışmalarında, söz konusu partilerin tümünün, 

yabancı dil öğretiminden söz ettiğini bulgulamıştır. Bu ifadeyi en çok kullanan parti ise 44 

kez ile CHP’dir. Bu kavramı somutlayabilecek bir ifade şöyledir; 

İki yıl süresince yapılacak değerlendirme ve yönlendirmeler sonucu, 

öğrencilerimizin yaklaşık üçte birinin üniversitelere, diğerlerinin ise meslek 

yüksekokullarına yönlendirilmesi hedefe alınacaktır. 
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Siyasi partilerin eğitim politikalarını somutlayan kavramlardan biri de eğitimin nasıl 

finanse edileceğinin belirtildiği eğitim ekonomisidir. “Eğitim Ekonomisi” ile ilgili ifade, 

ibare, cümle vb. gibi analiz birimi azımsanmayacak kadar çoktur. Eğitim Ekonomisi 

kapsamında toplam 110 analiz birimi kullanılmıştır. İncelenen 15 siyasi partinin tamamı 

programlarında Eğitim Ekonomisi kavramına yer vermişlerdir. Eğitim Ekonomisi kavramında 

fırsat eşitliğinin sağlanması, bütçenin artırılması, özürlü ve ihtiyacı olan öğrencilerin 

desteklenmesi parti programlarında ortak yer alan konulardır. Bulut ve Güven (2010: 297), 

mecliste grubu bulunan dört partinin (AKP, CHP, MHP, DTP) programlarındaki ilköğretime 

bakışları ile ilgili yaptıkları çalışmalarında, söz konusu partilerin tümünün eğitimin bütçesinin 

artırılmasından söz ettiğini bulgulamıştır. Ayrıca, Türkiye’deki Siyasal Partilerin (AKP, CHP, 

MHP, BDP) Eğitim Söylemleri ve Siyasaları” adlı çalışmasında Tok (2012: 304)’da “Tüm 

partiler özel eğitime önem verileceğini, bunun için gerekli alt yapının oluşturulacağını 

belirttiğinden” söz etmektedir. Öte yandan, Güneş ve Güneş (2003:116) “Türkiye de Eğitim 

Politikaları ve Sivil Toplum” adlı çalışmalarındaki ‘bütün partiler (ANAP, RP, MHP, CHP, 

DYP, SHP, DSP) programlarında fırsat ve imkân eşitliğine yer vermişlerdir’ şeklindeki tespit 

de çalışmanın bu bulgusunu destekler niteliktedir. 

 

“Eğitim ekonomisine” en çok yer veren parti 17 ifade ile SP’dir. Partiler Eğitim 

Ekonomisi kavramı ilgili olarak en çok “devlet desteği” ibaresine yer vermişlerdir. Bu 

kavramı programında en çok kullanan parti ise 9 ifadeyle AKP’dir. Bu kavramı 

somutlayabilecek örnek ifade şöyledir:  

Yoksul bölgelerde eğitim devlet tarafından oluşturulacak özel programlarla 

desteklenecektir. 

 

Bu bulgu, Türkiye’de eğitim ekonomisinde devlet desteğinin olmazsa olmaz olarak 

görüldüğünü göstermektedir. Parti programlarındaki ifadeler doğrultusunda partilerin 

neredeyse tümünün Türkiye’de eğitimi, devlet tarafından sunulan bir hizmet olarak gördükleri 

anlaşılmaktadır. 

 

2. Partilerin Eğitim Politikalarının Birbirleriyle Benzerlik ve Farklılıkları 

 

Partilerin, programlarında yer verdikleri “eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve 

ekonomisi“ kavramları ile ilgili olarak birbirine benzer ya da yakın ifadeler (analiz birimleri) 

kullanıp kullanmadıklarını belirlemek ve bu kavramlar bazında partilerin birbirine ne kadar 

benzediğini ortaya koymak amacıyla incelenen 15 partinin benzer ifadelerine ait sıklıklar 

EYDEP kavram bazlı olarak karşılaştırmalı bir şekilde Tablo 2’de verilmiştir. 

 

2.1. AKP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

AKP Programında diğer partilerden farklı olarak sınıf esasına göre değil ders esasına 

göre eğitimin düzenlenmesi, ilköğretimin 5. Sınıfından itibaren seçmeli dersler ile mesleki 
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eğitime yönlendirmenin yapılması ve vakıf üniversitelerinin desteklenmesi konularına 

değinilmiştir. Bununla ilgili bir ifade şu şekildedir: 

Okullarda sınıf esası yerine ders esasını temel alan yapılanma benimsenecek; 

okul yapımında tek tip bayındırlık modeli terk edilerek esnek bir yapılanmaya 

gidilecektir. 

 

Tablo 2 incelendiğinde diğer partilerle benzerliğin en fazla AKP programında olduğu 

(72) görülmektedir. En fazla benzerliğin de SP programı ile olduğu (14) anlaşılmaktadır. Her 

bir Eğitim Politikası kavramı bazında; AKP’nin Eğitim Yönetimi kavramında en çok BBP ile 

benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Partilerin benzerlik gösterdiği konular; “eğitim hakkı, 

eğitimde teknolojinin gerekliliği, eğitim yönetiminde merkeziyetçilikten yerelliğe geçmenin 

önemi ve fırsat eşitliği” dir. Partilerin benzer ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Eğitimde fırsat eşitliği her geçen gün yok olmaktadır” (AKP parti programı) 

Devlet, bütün imkânlarını fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak vatandaşlarının 

hizmetine sunmakla mükelleftir (BBP parti programı) 

 

Eğitim Denetimi kavramında AKP sadece CHP ile benzerlik göstermektedir. Her iki 

partinin de değindiği konu ise din eğitiminin denetlenmesidir. Partilerin benzer ifadelerine 

örnek vermek gerekirse; 

Din eğitimi ve öğretimi konusunda anayasanın 24. maddesiyle devlete verilen 

görevler, bu maddenin lafzına ve ruhuna uygun düşecek şekilde yerine getirilecek; 

özellikle isteğe bağlı din eğitimi ihtiyacı, eksiksiz düzeyde karşılanarak elverişsiz 

koşullarda ve ehliyetsiz kişiler eliyle yürütülen sağlıksız ve denetim dışı din 

eğitimi uygulamalarına meydan verilmeyecektir (AKP parti programı) 

 

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kuran Kursları dışındaki Kuran Kursları veya 

benzeri hizmet sunan kuruluşlara izin verilmemesi, tüm Kuran Kurslarının etkin 

olarak denetlenmesi sağlanacaktır. (CHP parti programı) 
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Tablo 2: Partilerin eğitim politikalarının, onu somutlayan kavramları bazında, birbirleriyle 

benzerlikleri 
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Eğitim Planlaması kavramıyla ilgili olarak, AKP’nin en çok benzerlik gösterdiği iki 

parti SP ve DSP’dir. Her üç partinin de eğitim planlaması anlamında üzerinde en çok 

durdukları konular ise; “eğitim reformu, zorunlu eğitimin 11 yıl olması, engelli yurttaşların 

eğitimi, meslek liselerinin önemi-mesleki eğitim ve üniversite reformu” dur. Partilerin benzer 

ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Sanayi ara elemanı gereksinmesinin karşılanmasında ve dolayısıyla ülke 

kalkınmasında mesleki ve teknik eğitimin çok büyük önemi vardır. Mesleki eğitim 

geliştirilecektir. (DSP parti programı) 

 

Zorunlu eğitimin ikinci ve üçüncü kademesi mesleki ve teknik eğitime geçişi 

kolaylaştıracak şekilde programlanacaktır. (SP parti programı) 

 

Mesleki ve teknik eğitim ile çıraklık eğitimi ve meslek edindirme kursları 

geliştirilecektir. (SP parti programı) 

 

Sanayi ve ticaret odaları ve işadamlarının kurmuş olduğu sivil toplum örgütleri 

ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç alanları belirlenerek dinamik ve günün 

ihtiyaçlarına uyan Mesleki Eğitim Programları” geliştirilecektir ’(AKP parti 

programı) 

 

Eğitim ekonomisi kavramıyla ilgili olarak, AKP’nin en çok benzerlik gösterdiği parti 

SP’dir. Partilerin benzer ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Özürlülerin eğitimine önem verilecek, bunun için kurumlar geliştirilecek ve 

desteklenecektir. (SP parti programı) 

 

Özürlü öğrencilerin eğitimine özel bir önem verilecek, bu amaçla faaliyet 

gösteren dernek, vakıf ve sosyal yardım kuruluşlarının faaliyetleri özellikle 

desteklenecektir. (AKP parti programı) 

 

2.2. CHP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

Diğer partilerden farklı olarak CHP programında, laik ve demokratik eğitim ortamının 

sağlanması, azınlıklara din eğitimi olanağı sağlanması için devlet üniversitelerine bağlı 

yüksekokullar açılması, zorunlu okul öncesi eğitimin 2 yıl olması, sözleşmeli öğretmenliğin 

kaldırılması, öğretmenliğe saygınlık kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması, öğretmen 

örgütlerinin demokratik bir yapı içinde kararlara katılımının sağlanması ve yabancı dil bilen 

öğretmenlerin yurt dışı değişim programlarına katılımının düzenlenmesi gibi konulara 

değinilmiştir. Örnek ifadeler şu şekildedir: 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca, eğitim yöntemlerinin uygulanmasında ve 

geliştirilmesinde, programların hazırlanmasında, eğitim amaçlarının 

saptanmasında, eğitim öğretim ve yönetimle ilgili çalışmalarda demokratik 
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katılım süreçleri geliştirilerek, öğretmen örgütlerinin de katkılarının 

sağlanmasına özen gösterilecektir. (CHP Parti Programı) 

 

Laik demokratik eğitim ortamı: Okullarda güvenli ve huzurlu eğitim ortamı 

sağlanacak; okullarda ve yurtlarda cemaat baskısına, laik milli eğitim ilkelerine 

aykırı yapılanmalara son verilecektir. (CHP Parti Programı) 

 

CHP programı Eğitim Politikaları kavramları toplamında en çok AKP ve BBP 

programlarıyla benzeşiklik göstermektedir. Diğer yandan, Tablo 2’nin ilgili alanı 

incelendiğinde CHP’nin Eğitim Yönetimi kavramıyla ilgili olarak en çok SP ile benzerlik (4) 

gösterdiği anlaşılmaktadır. Partilerin benzerlik gösterdiği konular; “eğitim hakkı, eğitimin 

siyasallaştırılmaması, üniversite reformu ve düşünce özgürlüğü” dür. Partilerin benzer 

ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Herkesin eğitim hakkı vardır. (SP parti programı) 

 

Eğitim en temel insan hakkıdır. (CHP parti programı) 

 

Siyasi ve ideolojik mülâhazalarla sürekli müdahale edilen eğitim sistemimiz, artık 

başlı başına bir sorun haline gelmiştir (SP parti programı) 

 

CHP, öğrenim ve öğretim surecini siyasi etkilerden arındırıp, bir devlet 

politikasına dönüştürme hedefindedir (CHP parti programı) 

 

Eğitim Denetimi kavramında CHP, AKP dışında hiçbir parti ile benzerlik 

göstermemektedir.(Bak: Tablo 2) 

 

Eğitim planlaması kavramıyla ilgili olarak, CHP’nin en çok benzerlik gösterdiği parti 

BBP’dir. Her iki partinin de üzerinde en çok durdukları konular ise; “Öğretmen yetiştirme, 

öğretmen hakları, eğitimde özgür düşünce, eğitimde teknolojinin gerekliliği, yabancı dil 

eğitiminin önemi ve üniversite reformu” dur. Partilerin benzer ifadelerine örnek vermek 

gerekirse; 

Eğitim meselesinin çözümünde temel etken olan öğretmenlerimizin yetiştirilmesi 

içi gerekli müesseseler oluşturulacaktır. Öğretmenlere eğitim ve öğretimde azami 

verimli olabilmeleri için gerekli bütün imkânlar sağlanacaktır (BBP parti 

programı) 

 

Öğretmenlerin Milli Eğitimin amaçlarını gerçekleştirebilecek ve eğitim 

programlarını başarı ile uygulayabilecek nitelikte yetiştirilme ve 

çalıştırılmalarına yönelik ilkeler ve altyapı yeniden düzenlenecektir. 

Öğretmenlerin sürekli eğitimi, çalışma, atanma ve özlük hakları konularında tüm 

ilkeleri kapsayan bir “çerçeve yasa” çıkartılacaktır. (CHP parti programı) 
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Eğitim Ekonomisi kavramıyla ilgili olarak, CHP’nin en çok benzerlik gösterdiği parti 

MHP’dir. Partiler; mesleki eğitim, eğitimde teknolojinin gerekliliği ve eğitimde fırsat eşitliği 

konularında benzerlik göstermektedir. Partilerin benzer ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Ekonomik, teknolojik ve eğitsel acıdan ihtiyaç duyulan destekler devlet tarafından 

öncelikli olarak sağlanacaktır. (CHP parti programı) 

 

Eğitim mekânları, eğitim teknolojileri ve insan gücü imkânları nitelik ve nicelik 

açısından bilgi toplumunun gerektirdiği standartlara yükseltilecektir. (MHP parti 

programı) 

 

2.3. MHP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

MHP Parti Programında eğitimin milli değerleri aşılaması gerektiği konusu sıklıkla 

vurgulanmıştır. Diğer partilerden farklı olarak MHP, yurt dışındaki Türk çocuklarının kültürel 

kimliklerini korumaları için gerekli tedbirlerin alınması ve şehit, gazi çocuklarının eğitim 

giderlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiği konularına değinmiştir. MHP’nin 

konuyla ilgili bir ifadesi şöyledir: 

Şehit ve gazi çocuklarının her kademedeki eğitim harcamalarının devlet 

tarafından karşılanması ve yükse öğretime girişlerinde kendilerine kontenjan 

ayrılması temin edilecektir. (MHP parti programı) 

 

MHP programı Eğitim Politikaları kavramları toplamında en çok BBP programıyla 

benzeşiklik göstermektedir. Tablo 2’nin ilgili kısmı incelendiğinde MHP’nin Eğitim Yönetimi 

kavramıyla ilgili olarak, en çok MP ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Partilerin 

benzerlik gösterdiği konular; “eğitimin milliliği, eğitimin çağın şartlarına uygun olması 

gerektiği ve Türk milletinin ülkülerine bağlı bireyler yetiştirmek” tir. Partilerin benzer 

ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Milli eğitim ile ferdi, ailevi, mesleki, sosyal, milli, dini ve insani sorumluluklarını, 

görevlerini idrak etmiş, tarih şuuru gelişmiş, Türk milletine, onun ülkülerine ve 

menfaatlerine, Türk ahlâk ve kültürüne bağlı, hayatın problemlerini, zorluklarını 

göğüslemeye, onlara gerçekçi çözümler getirmeye muktedir, irade sahibi, 

çalışkan, üretici, milli benliği gelişmiş, toleranslı fertler yetiştirmek azmindeyiz. 

(MP parti programı) 

 

Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevî ve kültürel 

değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, 

yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim 

ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin 

yetiştirilmesi eğitim politikamızın temel amacıdır (MHP parti programı) 
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Eğitim Denetimi kavramında MHP hiçbir parti ile benzerlik göstermemektedir. Zaten 

MHP parti programında Eğitim Denetimine ait herhangi bir ifadeye de yer verilmemiştir.  

 

Eğitim Planlaması kavramıyla ilgili olarak, MHP’nin en çok benzerlik gösterdiği iki 

parti BBP’dir. Her iki partinin de üzerinde en çok durdukları konular ise; Eğitim reformu, 

eğitimde teknolojinin gerekliliği, yabancı dil eğitiminin önemi, mesleki ve teknik eğitimin 

önemi, eğitimin milliği ve üniversitelerin çağa uygun hale getirilmesi” dir. Partilerin eğitim 

reformuyla ilgili benzer ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

 

Eğitim sistemi; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, 

uluslararası rekabet yeteneğine sahip teknoloji kültürü gelişmiş insan gücünün 

yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. (MHP parti 

programı) 

 

Eğitim sistemimiz ülke gerçeklerine uygun biçimde 21. Asrı Türk ve İslam asrı 

kılacak, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususunda yeniden düzenlenecektir. 

(BBP parti programı) 

 

Eğitim Ekonomisi kavramıyla ilgili olarak, MHP’nin en çok benzerlik gösterdiği parti 

HEPAR’dır. Her iki parti de programlarında “Parasız eğitim, eğitimde fırsat eşitliği, istihdam 

ve eğitim ilişkisi ve eğitim hakkı konularına vurgu yapmışlardır. Partilerin benzer ifadelerine 

örnek vermek gerekirse; 

Bu ülkede kimse aç yatmayacak, kimse işiz kalmayacak, parasızlıktan okula 

gidemeyen çocuk olmayacak  (HEPAR parti programı) 

 

Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak (MHP parti programı) 

 

2.4. TKP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

TKP Parti Programında diğer partilerden farklı olarak eğitimin sosyalist devletin yeni 

sınıfsız toplumunu yaratmada bir araç olduğu ve eğitimin içeriğinin buna göre düzenleneceği 

vurgulanmıştır. Bununla ilgili birkaç ifade şöyledir: 

Yeni insanın sınıfsız topluma giden süreçte, aynı zamanda "mücadele eden insan" 

olduğundan hareketle, eğitim, sınıfsız bir dünya için verilen mücadeleye bilimsel 

ve ahlaki açılardan yardımcı olur. (TKP parti programı) 

 

Yeni insan, ideolojik, kültürel ve fiziki varlığıyla bir bütündür. Toplum ve devlet, 

bu bütünün uyumlu ve sağlıklı gelişmesinden sorumludur. (TKP parti programı) 

 

TKP programı Eğitim Politikaları kavramları toplamında en çok DSP programıyla 

benzeşiklik göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde TKP’nin Eğitim Yönetimi kavramıyla 

ilgili olarak, en çok DSP ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Partilerin benzerlik 
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gösterdiği konular; “yönetimde ortak karar alma mekanizması oluşturma, toplumsal 

dayanışma ve bireyin zihinsel ve bedensel gelişiminin önemi” dir. Partilerin benzer 

ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Eğitimin her dalında çağdaş eğitim yöntemleri uygulanacak ve bu yöntemlerin 

geliştirilmesine öğretmen ve öğrencilerin ortak katkıları özendirilecektir. (DSP 

parti programı) 

 

Öğretmenler, öğrenciler, veliler ve eğitim kurumlarındaki hizmet işçileri ayrı ve 

birleşik örgütlenmelerle eğitim politikalarının oluşturulmasına beraberce 

katılırlar. (TKP parti programı) 

 

TKP programı, Eğitim Denetimi kavramında, EMEP programı ile benzerlik 

göstermektedir. TKP parti programında Eğitim Denetimi’ne ait “18 yaşın altındaki çocuk ve 

gençlerin, eğitim süreçlerinin bir parçası olmayan işlerde çalışmaları/çalıştırılmaları 

yasaktır“ ifadesine yer verilmiş ve bu sürecin denetlenmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

EMEP’in parti programında yer alan hemen hemen aynı kabul edilebilecek, “Kadınlar, 

çocuklar ve gençler için: 18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaklanacaktır” 

şeklindeki ifade benzerliği kanıtlamaktadır. 

  

Eğitim Planlaması kavramıyla ilgili olarak TKP CHP ve BBP ile benzerlik 

göstermektedir. Üç partinin de eğitim planlaması anlamında üzerinde durdukları konu; 

”Yabancı dil eğitiminin önemi” dir. Partilerin dil eğitimine dair benzer ifadelerine örnek 

vermek gerekirse; 

Her lise öğrencisi en az bir yabancı dili öğrenecek: Çağdaş yabancı dillerin 

eğitimine önem verilecek, akademik veya mesleki liseyi bitirenlerin en az bir 

yabancı dili iyi bilmelerini sağlayacak düzeyde nitelikli eğitim verilecek. (CHP 

parti programı) 

Yabancı dil öğretimi teşvik edilecektir. (BBP parti programı) 

 

Yabancı dil eğitim politikası, insanlığın kültürel ve bilimsel birikiminden azami 

ölçüde faydalanmak ve halklar arası kardeşliği güçlendirmek hedefi 

doğrultusundadır. (TKP parti programı) 

 

Eğitim Ekonomisi kavramıyla ilgili olarak TKP’nin en çok benzerlik gösterdiği parti 

EMEP’dir. Her iki parti de programlarında “Parasız eğitim, eğitimde devlet desteğiyle 

eğitimin özelleştirilmesine karşı olma” konularına vurgu yapmışlardır. Partilerin benzer 

ifadelerine örnek vermek gerekirse; 

Bütün özel eğitim kurumları kamulaştırılır. (TKP parti programı) 

Sermaye egemenliğinin dayanaklarından biri ve parçası olan eğitim sistemine son 

verilecektir. (EMEP parti programı) 
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2.5. LDP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

LDP Parti Programının, diğer partilerden oldukça farklı olduğu Tablo 2’ye bakarak 

anlaşılabilir. Diğer partilerle en az benzerlik gösteren program LDP’ye aittir. Bu partinin 

programında, merkezi eğitimin totaliter devlet artığı, çağdışı bir uygulama olduğu, devletin 

eğitimden tamamen çekilmesinin hedeflendiği, müfredatın serbest olması, eğitimde 

özelleştirmenin ve rekabet ortamının sağlanması gerektiği konularına değinilmiştir. Örnek 

ifadeler şöyledir: 

Eğitimde devlet, kısa süre daha ilköğretimi üstlenmek dışında hiçbir rol 

almayacaktır.  Biz merkezi eğitimin totaliter devlet artığı, çağ dışı bir uygulama 

olduğuna inanıyoruz. (LDP parti programı) 

 

Nihaî amaç, devletin eğitimden tümüyle çekilmesidir. (LDP parti programı) 

 

Her düzeyde eğitimin vakıf ve özel kuruluşlarınca üstlenilmesi teşvik edilecek; 

eğitim veren kuruluşlar arasında da gerçek, bir rekabet ortamı yaratılacaktır. 

(LDP parti programı) 

 

Tablo 2 incelendiğinde, LDP programı Eğitim Politikaları kavramları toplamında (ki o 

da birer ifade olarak) AKP ve CHP programlarıyla benzerlik göstermektedir. “Müfredatın 

çağa uygunluğu” ve “eğitimin desteklenmesi” benzerlik konularıdır.  

 

2.6. EMEP’in eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

EMEP Parti Programında, diğer partilerden farklı olarak, sermaye egemenliğinin 

dayanaklarından biri ve parçası olan eğitim sistemine son verileceği vurgulanmıştır. Ayrıca 18 

yaş altı çocukların çalıştırılmasının yasaklanacağı, bu çocukların çalışmak yerine eğitim 

almasının sağlanacağı ve gerekli denetlemenin yapılacağı parti programında yer almıştır. 

 

Tablo 2’nin ilgili kısmı incelendiğinde, EMEP programı Eğitim Politikaları kavramları 

toplamında en çok DSP programıyla benzerlik göstermektedir. Eğitim Yönetimi kavramı 

açısından benzerlik yine DSP programıyladır. Benzerlik görülen konular; Eğitim yönetimi 

kavramında somutlaşan, üniversitelerin özerk bir yapıya kavuşturulması, halk eğitiminin 

yaygınlaştırılması, demokratik, çağdaş eğitimin ve sanat eğitiminin sağlanmasıdır. Benzerliği 

somutlayan iki ifade şöyledir: 

Yaygın, sürekli ve etkili bilimsel ve sanatsal eğitim, yetişkinleri de kapsayarak 

geliştirilecektir. (EMEP Parti Programı) 

 

Eğitimi, kültürü, bilgiyi, sanat çalışmalarını ve iletişimi herkese açık tutarak 

yaygınlaştırır (DSP Parti Programı) 
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Eğitim Planlaması kavramında EMEP’in en fazla benzerliğe sahip olduğu parti 

HEPAR’dır. Bu alanda, üniversiteye girişte uygulanan sınavların kaldırılacağı, YÖK’ün 

kaldırılacağı vurgulanan konular arasındadır. 

YÖK ve ÖSS benzeri kurum ve uygulamalar kaldırılacak, özerk demokratik 

üniversite düzeni kurulacaktır (EMEP Parti Programı) 

 

Üniversite giriş sınavları ve öğrenci harçları kaldırılacaktır. (HEPAR Parti 

Programı) 

 

YÖK denilen yapay ve siyasi teşkilat kaldırılacak, rektör seçimleri kendi 

konseyleri nezdinde yapılacak, Cumhurbaşkanlığı onayı denilen kurum da iptal 

edilecektir (HEPAR Parti Programı) 

 

Eğitim Ekonomisi kavramıyla ilgili olarak ise EMEP Parti Programı ile DSP ve TKP 

parti programının benzeştiği anlaşılmaktadır. Bu alanda, fırsat eşitliğinin ve eğitime eşit 

erişimin sağlanması, kimsesiz ve zor durumdaki çocukların eğitiminin devlet tarafından 

finanse edilmesi, parasız eğitim gibi konulara değinilmiştir. Partiler özellikle eğitim gören her 

bireyin ‘’eşit haklara’’ sahip olması gerektiğini vurgulamışlardır. Benzer ifadeler şu 

örneklerle somutlaştırılabilir: 

 

 Gençlere parçası oldukları eğitim veya spor kurumları ile yerelliklerde diğer 

yurttaşlarla eşit hak ve sorumluluklara sahip olmaları için olanak sağlanır.(TKP 

Parti Programı) 

Kimsesiz çocukların bakımı ve eğitimi güvence altına alınacaktır. (EMEP Parti 

Programı) 

 

DSP, kimsesiz ve güç durumdaki çocukların eğitim ve istihdam gereksinmeleri 

dahil tüm sorunlarını çözmeye kararlıdır (DSP Parti Programı) 

 

2.7. MMP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

MMP Parti Programında, diğer partilerden farklı olarak, okula başlama yaşının 6’ya 

indirileceği ve ailesinden uzakta eğitim görenlerin barınma ve ulaşın giderlerinin devlet 

tarafından karşılanacağı belirtilmiştir. Örnek ifade şu şekildedir: 

Ailesinden uzakta öğrenim hayatına devam eden her öğrencimizin barınma ve 

ulaşım giderleri devlet tarafından karşılanacaktır. (MMP Parti Programı) 

 

MMP programı Eğitim Politikaları kavramları toplamında en çok CHP, MHP ve SP 

programlarıyla benzerlik göstermektedir. Tablo 2 incelendiğinde, toplamda MMP 

programının en çok benzeştiği partilerin CHP, MHP ve SP programları olduğu görülmektedir. 

Diğer yandan Eğitim Yönetimi kavramı açısından eğitimin milli değerleri aktarması gerektiği 
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söylemleriyle MHP, EMEP, BBP, SP ve MP Parti Programıyla benzeştiği görülmektedir. Söz 

konusu benzeşikliğe örnek iki ifade şöyledir: 

Eğitimde esas, milli bir eğitim olacaktır. (MMP Parti Programı) 

 

Milli benliği gelişmiş, toleranslı fertler yetiştirmek azmindeyiz. (MP Parti 

Programı) 

MMP Parti Programının CHP ve MHP programıyla Eğitim Planlaması kavramı 

açısından özellikle yabancı dil eğitimine önem verilmesi ve üniversiteye girişte sınavların 

değil ilgi ve yeteneklerin temel alınması konuları temelinde bir benzerlik vardır. Bu ifadelere 

örnekler şu şekildedir:  

Hazırlık sınıfları iptal edilecek ve gereksiz yıl kaybı ortadan kaldırılacaktır. 

Bunun yerine yoğunlaştırılmış dil programları eklenerek yabancı dil öğrenimi 

geliştirilecektir. (MMP Parti Programı) 

 

Her lise öğrencisi en az bir yabancı dili öğrenecek: Çağdaş yabancı dillerin 

eğitimine önem verilecek, akademik veya mesleki liseyi bitirenlerin en az bir 

yabancı dili iyi bilmelerini sağlayacak düzeyde nitelikli eğitim verilecek.(CHP 

Parti Programı) 

 

Türkçenin doğru ve güzel kullanımını teminen iyi bir şekilde öğretimine önem 

verilecek, ayrıca öğrencilere en az bir yabancı dilin öğretilmesinin alt yapısı 

oluşturulacaktır(MHP Parti Programı) 

 

MMP, Eğitim Ekonomisi kavramı açısından yine AKP, CHP, EMEP VE SP Parti 

Programıyla, benzerlik göstermektedir. Bu benzerliklerde özellikle ‘’Fırsat eşitliği hususunda 

vurgu yapılmıştır. Konu ile ilgili ifadeler şu şekilde somutlaştırılabilir: 

 

Fırsat eşitliğinin tartışma dahi yapılamayacağı bir diğer konu eğitimdir. (MMP 

Parti Programı) 

  

Eğitimde fırsat eşitliği her geçen gün yok olmaktadır.(AKP Parti Programı) 

Üniversiteye giriş sınavlarında tüm lise ve dengi okul mezunlarına fırsat eşitliği 

sağlanacaktır.(AKP Parti Programı) 

 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak: Kimse maddi olanaksızlıklar nedeniyle, 

öğretimin hiçbir aşamasında, eğitim hakkından mahrum olmayacak. (CHP Parti 

Programı) 

 

Her türden okul katkı payı ve harç kaldırılacak, öğrenim ve eğitim kurumlarındaki 

özelleştirme durdurulacak, çocuklara ve gençlere fırsat eşitliği tanınacaktır. 

(EMEP Parti Programı) 
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Kalite düşmüş, eğitimde fırsat eşitliği ortadan kalkmış, hatta birçok gencin eğitim 

hakkı elinden alınmıştır. Yükseköğretime geçişte fırsat eşitliği ilkesi esas 

olacaktır. (SP Parti Programı) 

 

2.8. MP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları  

 

MP Parti Programında eğitimin milli ve ahlaki boyutu ile terbiye konusu 

vurgulanmıştır. Diğer partilerden farklı olarak, beyin göçünü önleyici tedbirlerin alınması 

konusuna değinilmiştir. İfade şu şekildedir: 

Bilimin ve bilimsel araştırmaların gelişmesi için moral, sosyal ve ekonomik tüm 

tedbirleri alarak beyin göçünü önleyecek ve istihdam imkanlarını arttıracağız. 

(MP Parti Programı) 

 

Tablo 2 incelendiğinde, MP’nin bütün kavramlar bazında en fazla MHP’nin programı 

ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Eğitim Yönetimi kavramında, MP parti 

programındaki ifadelere benzeyen en fazla sayıda ifadenin yine MHP (3)’nin programında yer 

aldığı görülmüştür. Benzerlikler eğitimin terbiye boyutunun önemsenmesi, milli, manevi ve 

ahlaki değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek ve halk eğitimini yaygınlaştırmak konularındadır. 

Bu benzerlik şu örnekle somutlaştırılabilir: 

Milli eğitim ile ferdi, ailevi, mesleki, sosyal, milli, dini, ve insani sorumluluklarını, 

görevlerini idrak etmiş, tarih şuuru gelişmiş, Türk milletine, onun ülkülerine ve 

menfaatlerine, Türk ahlâk ve kültürüne bağlı, hayatın problemlerini, zorluklarını 

göğüslemeye, onlara gerçekçi çözümler getirmeye muktedir, irade sahibi, 

çalışkan, üretici, milli benliği gelişmiş, toleranslı fertler yetiştirmek azmindeyiz 

(MP Parti Programı) 

Türk milletine mensubiyetin gurur ve şuuruna sahip, manevî ve kültürel 

değerlerimizi özümsemiş, düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, 

yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı yüksek, bilim 

ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci, demokrat, kültürlü ve inançlı nesillerin 

yetiştirilmesi eğitim politikamızın temel amacıdır.(MHP Parti Programı) 

 

Eğitim Planlaması kavramında MP parti programındaki ifadelerle MHP ve AKP’nin, 

benzeştiği görülmektedir. Benzer iki ifade şöyledir: 

Okullarımızda mesleki ve teknik öğrenim ve eğitime büyük ağırlık vermek 

fikrindeyiz. (MP Parti Programı) 

Mesleki eğitim Örgün ve yaygın meslekî-teknik eğitime ve beceri kazandırıcı 

eğitime ağırlık verilecek, eğitim programları meslek standartlarına dayalı olarak 

yeniden düzenlenecektir. (MHP Parti Programı) 
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Temel eğitimin beşinci sınıfından itibaren “seçmeli dersler” konularak 

öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre genel ve mesleki eğitime yönelmeleri 

sağlanacaktır.(AKP Parti Programı) 

 

Eğitim Ekonomisi kavramında, MP’nin, neredeyse partilerin yarısıyla ortak vurgusunun 

olduğu görülmüştür. Benzer ifadeler istihdamın arttırılmasına yönelik tedbirler alınması ve 

kaliteli bir eğitimin sunulması için teknolojik desteğin verilmesi konularındadır. Bu 

benzerlikler şu örneklerle somutlaştırılabilir: 

Bilimin ve bilimsel araştırmaların gelişmesi için moral, sosyal ve ekonomik tüm 

tedbirleri alarak beyin göçünü önleyecek ve istihdam imkânlarını arttıracağız. 

(MP Parti Programı) 

 

İstihdam konusunda önemli yapısal problemler olmakla birlikte, genç işsizliğin ve 

özellikle eğitimli genç işsizliğin yüksek oluşu ve uzun dönemlerden beri iş 

aramakta olanların ve iş bulma ümidini yitirerek iş piyasasından çıkanların 

giderek artması ülkemizde işsizliğin yapısal işsizlik haline geldiğini ve radikal 

önemli adımların atılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.  Bu nedenle sektörde 

çalışanların değişime uyumunu sağlayacak, onları sektörün ihtiyaçlarına cevap 

verecek şekilde yetiştirecek eğitim politikaları önceliğimiz olacaktır. (DP Parti 

Programı) 

 

Ekonomik yapıda değişimlere ve teknolojik yeniliklere herkesin uyum 

sağlanmasını ve meslek veya sanat edinimini kolaylaştırıcı, her yaş grubuna 

yönelik eğitim programlarıyla, işsizliğin önlenmesine eğitimin katkısı 

artırılacaktır. (DSP Parti Programı) 

 

2.9. SP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

SP Parti programında, eğitim hakkı, eğitimin her kademede parasız olduğu, halk 

eğitimine önem verilmesi, din eğitiminin bir hak olduğu ve İmam Hatip Lisesi mezunlarının 

üniversiteye girişte yaşadıkları zorlukların kaldırılması, engelli ve yüksek zekâlı çocukların 

eğitimi, mesleki eğitimin geliştirilmesi, YÖK’ün kaldırılması konularına değinilmiştir. 

 

SP Parti Programında, MP Parti Programında olduğu gibi eğitimin terbiye boyutu ve 

ahlak eğitimi sıklıkla vurgulanmıştır. Diğer partilerden farklı olarak, 4+4+3 modelinin 

eğitimde uygulanması önerilmiş ve materyalist anlayışı besleyen eğitimin sakıncalarından 

bahsedilmiştir.  Bu ifadeler şu şekildedir: 

Yolsuzluk ve rüşvet olayları; aşırı bürokrasi, şeffaflıktan uzak ve demokratik 

denetim mekanizmalarından yoksun idari yapı, rant dağıtan devletçi ekonomik 

model, materyalist anlayışı besleyen eğitim nedeniyle, maalesef ülkemizde, had 

safhaya ulaşmıştır. (SP Parti Programı) 
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Zorunlu eğitim ve öğretimde 4+4+3 modelinin faydalı olacağına inanıyoruz (SP 

Parti Programı) 

 

Tablo 2’ye kavramların toplamı açısından bakıldığında, SP programının en fazla AKP 

programı ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, Eğitim Yönetimi kavramıyla 

ilgili olarak SP parti programının en çok BBP parti programlarıyla benzerlik gösterdiği 

bulunmuştur. Bu ifadelerin bazıları şöyledir: 

 

İktidarımızda eğitimden yoksun hiçbir genç kalmayacağı gibi, eğitim sisteminde 

yapılacak değişiklikler ile gençlerimizin milli ve manevî değerlerimize bağlı 

olarak yetişmeleri sağlanacak ve en az eğitim kadar terbiyeye de önem 

verilecektir. (SP Parti Programı) 

 

Eğitim anlayışımız, milli ve manevi değerlere sahip, çağın ilim ve teknolojisiyle 

mücehhez, hür düşünceli, üretken, ahlaklı ve yenilikçi nesiller yetiştirmektir. (BBP 

Parti Programı ) 

 

Eğitim Planlaması kavramında SP parti programı ile en fazla benzerliğe sahip parti, 4 

benzer vurgu ile AKP’dir. Benzer iki ifade şu şekildedir: 

Mesleki ve teknik eğitim ile çıraklık eğitimi ve meslek edindirme kursları 

geliştirilecektir. (SP Parti Programı) 

 

Mesleki okullara özel bir önem verilecek, üniversite öncesi eğitim, diploma 

vermenin ötesinde meslek kazandırmaya yönelik bir niteliğe 

kavuşturulacaktır.(AKP Parti Programı)  

 

Eğitim Ekonomisi kavramıyla ilgili olarak SP parti programı ile en fazla benzerliğe 

sahip parti, 6 benzer vurgu ile AKP’dir. Benzer ifadeler engellilere yönelik eğitimin maddi 

olarak desteklenmesi, fırsat eşitliğini sağlamak için maddi olanakların sunulması ve eğitimin 

parasız olduğu konularında odaklanmıştır. Partilerin benzer ifadelerine örnek vermek 

gerekirse; 

 

Özürlü öğrencilerin eğitimine özel bir önem verilecek, bu amaçla faaliyet 

gösteren dernek, vakıf ve sosyal yardım kuruluşlarının faaliyetleri özellikle 

desteklenecektir.(AKP Parti Programı) 

 

Engellilerin, toplumun önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil ettikleri göz 

önünde bulundurularak, çalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca 

yaşama şartlarına kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt yapıda kendileri için 

gereken yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilecektir. (SP Parti 

Programı) 

    



Educational Policy Analysis and Strategic Research, V 9,N 1, 2014 

© 2014  INASED 
25 

2.10. DP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

Diğer Parti Programlarından farklı olarak DP’de, ev kadınlara aile bütçesine katkı 

sağlamaları için gerekli eğitimi sunmak ve girişimci bireyler yetiştirmek konularına 

değinilmiştir. Örnek ifadeler şu şekildedir: 

Uygar bir toplum kurabilmenin koşullarından biri de girişimci ruha sahip bireyler 

yetiştirmektir. (DP Parti Programı) 

 

Ev kadınlarının aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla girişeceği faaliyetlerin 

desteklenmesi, bu kapsamda “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü” nün 

koordinasyonunda kredilendirme ve iş geliştirme eğitimi imkânlarının 

sağlanması. (DP Parti Programı) 

 

Tablo 2 incelendiğinde görülmektedir ki, DP parti programının bütün kavramlar bazında 

en fazla benzerlik gösterdiği program CHP’ye aittir. DP parti programında, Eğitim Denetimi 

kavramıyla ilgili olarak benzer hiçbir ifadeye rastlanmamıştır. Eğitim Yönetimi kavramında 

en yüksek benzerlik, DP parti programı ile CHP parti programı arasındadır. Bu benzerliğe her 

iki partiden birer örnek vermek gerekirse şöyledir: 

 

Eğitim hakkı insanın birey olarak toplumda tek başına hür ve kendi iradesiyle 

yaşayabilmesi bakımından vazgeçilmez ve engellenemez fırsat eşitliğini de 

gerektiren temel haklarından birisidir.(DP Parti Programı) 

 

Eğitimde fırsat eşitliği sağlanacak: Kimse maddi olanaksızlıklar nedeniyle, 

öğretimin hiçbir aşamasında, eğitim hakkından mahrum olmayacak(CHP Parti 

Programı) 

 

DP’nin Eğitim Planlaması kavramında neredeyse bütün parti programlarıyla birer ortak 

ifadesi bulunmakla birlikte, Eğitim Ekonomisi kavramında AKP parti programı ile en fazla 

benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Eğitim planlamasında “zorunlu temel eğitim” konusunda 

DP’nin ; SP,AKP ve CHP parti programlarından birer örnek vermek gerekirse; 

 

 Demokrat Parti iktidarında zorunlu temel eğitimin yanı sıra eğitimde adalet ve 

fırsat eşitliğini sağlayıcı yasal düzenlemeler eksiksiz olarak yerine 

getirilecektir.(DP Parti Programı) 

 

Zorunlu eğitim ve öğretimde 4+4+3 modelinin faydalı olacağına inanıyoruz. 

Zorunlu eğitimin ikinci ve üçüncü kademesi mesleki ve teknik eğitime geçişi 

kolaylaştıracak şekilde programlanacaktır.(SP Parti Programı) 

 

Zorunlu eğitim kademeli, tercih ve yönlendirmeye imkân sağlayacak şekilde 

yeniden düzenlenecek, halen sekiz yıl olan zorunlu eğitim, alt yapı çalışmaları 
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hızlandırılarak makul bir süre içerisinde on bir yıla çıkarılacaktır.(AKP Parti 

Programı) 

 

Öğrencilerimizin ideal bir temel eğitim süreci geçirebilmeleri için; kesintisiz ve 

zorunlu temel eğitim (ilköğretim) 8 yıldan 10 yıla çıkartılacak, bunun için gerekli 

çalışmalar ülke genelinde hızla tamamlanacaktır.(CHP Parti Programı) 

 

Eğitim ekonomisi konusunda DP ile AKP ’’Parasız eğitim’’ konusunda benzerlik 

göstermektedir. DP parasız eğitimi kadınlar ve kız çocukları için savunurken AKP temel 

eğitimin parasız olması gerekliliği üzerinde durur: 

 

Temel eğitim, kamu tarafından parasız olarak sunulacaktır.(AKP Parti Programı) 

 

Kadınların ve kız çocuklarının parasız eğitime eşit erişimi garanti altına 

alınacaktır.(DP parti Programı) 

 

2.11. HAS’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

HAS Parti programında, din eğitiminin ve öğretiminin engellenemeyeceği, eğitimin 

vazgeçilmez, temel bir insan hakkı olduğu, eğitimin kamusal nitelikte bir hizmet olduğu ve 

sosyal güvenlik kapsamında olması gerektiği ve yeterli imkânı olmayanlar için eğitim 

giderlerinin devlet tarafından sağlanması konularına değinilmiştir. HAS Parti Programında 

diğer partilerden farklı herhangi bir ifade yer almamaktadır. 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, bütün kavramlar bazında HAS programının en fazla 

benzerlik gösterdiği parti SP’dir. HAS parti programında, Eğitim Denetimi Eğitim Planlaması 

kavramlarıyla ilgili olarak benzer hiçbir ifadeye rastlanmamıştır. Eğitim Yönetimi 

kavramında yine SP programıyla en yüksek benzerliği göstermektedir. Bu kavramı niteleyen 

iki ifade şöyledir: 

Eğitim insan kişiliğinin tam gelişmesini, insan hakları ve temel özgürlüklere 

saygının kuvvetlenmesini sağlayıcı nitelikte olmalıdır.(SP Parti Programı) 

Her insan, insan olması hasebiyle haklara; can ve mal güvenliğine, düşünce ve 

inancını ifade, barınma, sağlık, sosyal güvence, eğitim, istihdam hak ve 

özgürlüklerine sahiptir.(HAS Parti Programı) 

 

Eğitim Ekonomisi ile ilgili benzerliğin en fazla MHP programıyla olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu kavramı niteleyen ifadelerden örnekler şu şekildedir: 

Eğitim sosyal güvenlik kapsamına alınacak, yeterli imkânı olmayan herkesin 

eğitim giderleri her kademede kamu kaynakları ile karşılanacaktır” (HAS Parti 

Programı) 
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Eğitim ve öğretimde, toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri 

doğrultusunda (devlet tarafından )eğitilmesi esas olacaktır.(MHP Parti 

Programı) 

 

2.12. BBP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

BBP Parti Programında diğer partilerden farklı olarak, kıyafet serbestliğinin sağlanması 

ve okul, hastane gibi devlet kuruluşlarında yaşanan haksızlıkların denetlenmesi ve bu 

haksızlıkların üzerine gidilmesi konuları vurgulanmıştır.  

 

Tablo 2’de görülebileceği üzere BBP parti programı bütün kavramlar bazında AKP, 

CHP ve MHP programlarıyla benzerlik içindedir. Öte yandan her bir kavram bazında farklı 

partilerle benzerliklere de rastlanabilmektedir. BBP programında Eğitim Yönetimi kavramı 

temelinde en fazla benzerlik gösteren parti programları AKP ve SP’ye aittir. Her üç parti de 

din eğitimi konusuna değinmişlerdir. Örnek ifadeler şu şekildedir: 

Din eğitimi, 18 yaşına kadar velilerin, 18 yaşından sonra bireylerin kendi isteğine 

bağlı olarak her kademede serbest olacaktır(SP Parti Programı) 

Din eğitimi kişinin seçme hürriyetini sınırlamayan bir müfredat içinde bütün 

eğitim kurumlarında mecburidir..(BBP Parti Programı) 

Din eğitimi ve öğretimi konusunda anayasanın 24. maddesiyle devlete verilen 

görevler, bu maddenin lafzına ve ruhuna uygun düşecek şekilde yerine getirilecek; 

özellikle isteğe bağlı din eğitimi ihtiyacı, eksiksiz düzeyde karşılanarak elverişsiz 

koşullarda ve ehliyetsiz kişiler eliyle yürütülen sağlıksız ve denetim dışı din 

eğitimi uygulamalarına meydan verilmeyecektir.(AKP Parti Programı) 

 

BBP parti programı, Eğitim Planlaması kavramı açısından en çok CHP parti 

programıyla benzerlik göstermektedir. Benzerliğe işaret eden iki ifade şu şekildedir: 

Bölgelerarası dengesizlikler ortadan kaldırılacak, sivil toplum kuruluşlarıyla 

gerekli koordinasyon sağlanarak, eğitime katkıları azami düzeye çıkarılacaktır. 

(BBP Parti Programı) 

Doğu ve Güneydoğu’da nitelikli eğitim: Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

olmak üzere, özellikle kırsal bölgelerde, yoksul kesimlerin yoğun olduğu 

yörelerde, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) sayılarının artırılması 

(bölgelerarası kalkınmışlık farkı giderilinceye kadar) hedef alınacaktır.(CHP 

Parti Programı) 

Bunların dışında rakamsal olarak benzerlik sayısı yüksek çıkmamış olsa bile 

incelenen tüm parti programları arasında sadece BBP ve SP partileri ‘’eğitim 

sistemi’’ kavramına yaptıkları tanımlar birbirine oldukça benzemektedir. 

İktidarımızda eğitimden yoksun hiçbir genç kalmayacağı gibi, eğitim sisteminde 

yapılacak değişiklikler ile gençlerimizin milli ve manevî değerlerimize bağlı 
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olarak yetişmeleri sağlanacak ve en az eğitim kadar terbiyeye de önem 

verilecektir. (SP Parti Programı) 

Eğitim sistemimiz ülke gerçeklerine uygun biçimde 21. Asrı Türk ve İslam asrı 

kılacak, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi hususunda düzenlenecektir. (BBP 

Parti Programı) 

 

BBP parti programının, Eğitim Ekonomisi kavramları ile ilgili en fazla benzerlik 

yaşadığı program SP’ye aittir. Benzerliğe işaret eden iki ifade ‘’fırsat eşitliği ve parasız 

eğitim’’ konularındadır. Bu konulara ait örnek ifadeler yukarıda verilmiştir. 

 

2.13. DSP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

DSP Parti Programında Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ile ilgili 

kavramlara oldukça geniş yer verildiği görülmüştür. DSP çağdaş ve demokratik eğitim 

konusunu özellikle vurgulamaktadır. Diğer partilerden farklı olarak DSP, ortaöğretim 

kurumlarının tek çatı altında toplanması, öğretim üyeleri ve üniversite öğrencilerine siyasi 

partilere üye olma ve siyaset yapma hakkının tanınması, zorunlu kesintisiz eğitimin 12 yıla 

çıkarılması, kırsal bölgeler için gezici eğitim ekiplerinin kurulması, tiyatronun bir kültür aracı 

olarak desteklenip yaygınlaştırılması, eğitim araçlarına herkesin erişimini sağlamak için 

kitaplıkların ve ödünç verme sisteminin ülke çapında yaygınlaştırılması, çocukların internetle 

ve satrançla erken yaşta tanışmasının sağlanması, radyo ve televizyon aracılığıyla eğitim 

yayınlarının yapılması konularına değinmiştir. Örnek ifadeler şu şekildedir: 

Değişik dallardaki orta eğitim kurumları tek çatı altında toplanacak; böylelikle, 

bir yandan eğitim birliğini sağlamak kolaylaşırken, bir yandan da eğitim 

personelinin ve eğitim araç ve gereçlerinin daha verimli değerlendirilmesi 

sağlanacaktır. (DSP Parti Programı) 

 

Sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda, radyo ve televizyondan da yararlanılarak, 

yaygın ve sürekli eğitim yapılacaktır. (DSP Parti Programı) 

 

Tiyatro önemli bir eğitim ve kültür aracı olarak bütün ülkeye, o arada 

köykentlerle birlikte köylere yaygınlaştırılacaktır ve halk katılımı bu alanda 

desteklenecektir. (DSP Parti Programı) 

 

Çağdaş eğitim ve iletişim teknolojilerinden yararlanılarak, kitaplıklar ve kitap 

ödünç verme sistemi yurdun her köşesine eriştirilerek, eğitici video ve teyp 

arşivleri oluşturularak, her düzeyde eğitim, tüm yurttaşların yararına 

sunulacaktır. (DSP Parti Programı) 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, bütün kavramlar bazında DSP ile en fazla benzerlik olan 

parti programı AKP’ye aittir. Eğitim Yönetimi kavramında DSP programı ile en fazla ortak 

ifadeye CHP, EMEP ve TKP programında rastlanmaktadır. Bu benzerlik TKP, EMEP ve 
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DSP’de ‘’kimsesiz çocukların eğitimi ve çalıştırılması’’na ilişkindir; CHP’de ise kimsesiz 

çocukların eğitimi vurgusu yapılmadan genel olarak ‘’çocukların ve gençlerin eğitimini 

güvence altına alma gerekliliği’’ ve ‘’çalışan annelerin çocuklarının eğitimi’’ üzerinde 

durulmuştur. Bu benzerliği niteleyen ifadeler her bir partiden olmak üzere şöyledir: 

18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerin, eğitim süreçlerinin bir parçası olmayan 

işlerde çalışmaları/çalıştırılmaları yasaktır.(TKP Parti Programı) 

18 yaşın altındaki çocukların çalıştırılması yasaklanacaktır. Kimsesiz çocukların 

bakımı ve eğitimi güvence altına alınacaktır.(EMEP Parti Programı) 

DSP, kimsesiz ve güç durumdaki çocukların eğitim ve istihdam gereksinmeleri 

dahil tüm sorunlarını çözmeye kararlıdır.(DSP Parti Programı) 

Eğitim hak, olanak ve özgürlüğünü çocuklarına, gençlerine yeterince sağlamayan 

toplumların çağı paylaşabilmeleri olası değildir.(CHP Parti Programı) 

Kentlerin sosyal gelişme acısından yetersiz bölgelerine, çalışan kadınların, 

memur ve emekçilerin çocuklarına öncelik verilecek; kamunun doğrudan 

sorumluluğuna ek olarak, yerel yönetimlerin onculuğu ve gönüllü kuruluşların 

katkıları ile yeterince çocuk yuvası ve anaokulu açılması sağlanacaktır.(CHP 

Parti Programı) 

 

Eğitim Planlaması kavramında DSP programı ile en fazla ortak ifadeye AKP 

programında rastlanmaktadır. Bu ifadeler genellikle yükseköğretimin nitelik ve nicelik 

bakımından iyileştirilmesi noktasında benzerlik göstermektedir. Örnek ifadeler şöyledir: 

Üniversitelerin, planla belirlenen gelişme hedeflerine uygun nitelikte ve nicelikte 

eğitilmiş insan gücü yetiştirmeleri ve yine bu hedeflerin gerektirdiği 

araştırmalara katkıda bulunmaları bir düzene bağlanırken, öğretimde, bilimsel 

çalışmalarda ve yönetimde özerklikleri ve üniversite öğretim üyelerinin anlatım 

özgürlükleri güvence altına alınacaktır.(DSP Parti programı) 

Türkiye’de yükseköğretim, nicelik açısından büyük bir ilerleme kaydetmiş, ancak 

nitelik bakımından aynı başarı gösterilememiştir. Yüksek öğretimde köklü bir 

reforma ihtiyaç vardır. Yüksek öğretim kurumları dâhil, eğitim-öğretim 

kurumlarımızın çoğu gerçekçi bir anlayıştan uzak, diplomalı işsizler 

yetiştirmektedir.(AKP Parti Programı) 

 

DSP programının, Eğitim Ekonomisi kavramında en fazla benzerlik gösterdiği program 

yine AKP’ye aittir. Her iki partide yoksul ve muhtaç çocukların eğitiminde devlet desteği 

sağlanması gerektiğine vurgu yapmaktadır. Bu kavramı niteleyen iki ifade şöyledir: 

DSP, kimsesiz ve güç durumdaki çocukların eğitim ve istihdam gereksinmeleri 

dâhil tüm sorunlarını çözmeye kararlıdır. Devlet, bunun için gerekli maddi 

destekle birlikte,  gerekli eğitimi de sağlayacaktır. (DSP Parti Programı) 

Yoksul bölgelerde eğitim devlet tarafından oluşturulacak özel programlarla 

desteklenecektir. Durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da özel okullarda 
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okuyabilmelerini sağlamak amacıyla devlet tarafından hizmet satın alınması 

yoluna gidilecektir. (AKP Parti Programı) 

 

2.14. DYP’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

DYP Parti Programında Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi, Eğitim Planlaması ve 

Eğitim Ekonomisi kavramlarına ilişkin ifadelere çok az yer verilmiştir. DYP’de diğer 

partilerden farklı herhangi bir ifade bulunmamaktadır.  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, bütün kavramlar bazında, DYP parti programı ile diğer 

parti programları arasında benzerlik neredeyse yoktur. Diğer yandan kavramların her biri 

bazında diğer parti programlarıyla benzerliklerin, Eğitim Planlaması ve Eğitim Ekonomisi 

kavramlarında olduğu anlaşılmaktadır. Eğitim Planlaması kavramında benzerlik içinde olduğu 

parti programları AKP, CHP, SP ve HEPAR’a aittir.  Tüm partiler ‘’üniversite reformu’’na 

vurgu yapmıştır. İfadeler şöyledir: 

Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizin iyi bir meslek sahibi olmaları için en 

büyük problemimiz olan üniversite kapılarının kendilerine açılması boynumuzun 

borcudur. Uygulayacağımız üniversite reformu neticesinde hiçbir lise mezunu 

açıkta kalmayacaktır.(DYP) 

Yükseköğretimde köklü bir reforma ihtiyaç vardır.(AKP Parti Programı) 

Kamu ve vakıf üniversitelerinin tümü dünyadaki çağdaş üniversiteler düzeyinde 

yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan, teknolojik ve bilimsel 

gelişmelere öncülük eden bir düzeye getirilecektir.(CHP Parti Programı) 

Üniversitelerin aslî görevi olan bilgi üretme ve yayma işini sağlıklı bir şekilde 

yapabilmeleri için özgür bir ortam ve işleyen bir idari yapı sağlanacak ve kaynak 

sorunları çözülecek, köklü bir yüksek öğretim reformu yapılacaktır.(SP Parti 

Programı) 

Üniversiteler tam özerk hale getirilecek, YÖK denilen yapay ve siyasi teşkilat 

kaldırılacak, rektör seçimleri kendi konseyleri nezdinde yapılacak, 

“Cumhurbaşkanlığı onayı” denilen kurum da iptal edilecektir.(HEPAR Parti 

programı) 

 

DYP’nin Eğitim Ekonomisi kavramında benzerlik içinde olduğu parti programı DP’ye 

aittir.   

Eğitim her yaşta herkese açık, sürekli ve parasız olacaktır.(DP Parti Programı) 

Tüm vatandaşların eğitim hak ve özgürlükleri, gelişmiş demokrasilerdeki özgürlük 

anlayışına paralel olarak, parasız uygulanacaktır.(DYP Parti Programı) 
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2.15. HEPAR’nin eğitim politikalarının diğer parti politikalarıyla benzerlik ve 

farklılıkları 

 

      HEPAR Parti Programında Eğitim Yönetimi, Eğitim Denetimi, Eğitim Planlaması ve 

Eğitim Ekonomisi kavramlarına ilişkin ifadelere çok az yer verilmiştir. HEPAR eğitim 

yönetimi konusunda en çok TKP ile benzerlik göstermektedir. Her iki partinin de parasız 

eğitim, çocukların eğitimi, kültür ve spor eğitimi gibi konulara değindikleri örnek ifadeler 

aşağıda verilmiştir. 

Eğitim, kitle iletişimi, siyasal ve kültürel yaşam, sağlık, spor etkinlikleri gibi 

alanları ayrı ayrı değil, bir bütün olarak değerlendirir.(TKP Parti Programı) 

Okullarda resim ve müzik gibi sanat dersleri yeniden zorunlu hale getirilecek, 

ilköğretim okullarından itibaren, üniversiteler de dahil olmak üzere “sanat 

kulüpleri” oluşturularak gençlerimizin sanatlarını icra edebilmeleri için 

okullarda sahne ve atölyeler kurulacaktır.(HEPAR Parti Programı) 

 

HEPAR Eğitim Planlaması konusunda EMEP ile benzerlik göstermektedir. Her iki parti 

de spor ve sanat gibi sosyal faaliyetlerin eğitim planlamasında önemi üzerinde durmuştur: 

Sporun, gençliğin uyuşturulmasının, yerel ve ulusal düşmanlıkların, ilkel şovenist 

duyguların ve bireyci rekabetçiliğin halk arasında meşrulaştırılmasının aracı ve 

ticari bir sömürü sektörü olarak kullanılmasına son verilecektir..(EMEP Parti 

programı) 

‘’Sanat kulüpleri” oluşturularak gençlerimizin sanatlarını icra edebilmeleri için 

okullarda sahne ve atölyeler kurulacaktır.(HEPAR Parti Programı) 

 

HEPAR Eğitim Ekonomisi konusunda MHP ile benzerlik göstermektedir. Her iki 

partinin de üstünde önemle durdukları konu parasız eğitim, fırsat eşitliği ve fakir ailelerin 

çocuklarının eğitimidir. Örnek ifadeler şu şekildedir: 

Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak, toplumun bütün 

fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi esas 

olacaktır.(MHP Parti Programı) 

İlköğretimin başladığından itibaren parasızlık nedeniyle eğitimi aksayan ve 

devam edemeyen tek bir çocuk dahi kalmayacaktır. (HEPAR Parti Programı) 

 

Sonuç ve Öneriler 

 

Siyasi partiler parti programlarında birçok alanda yapacakları değişiklik, düzenleme ve 

uygulamalara ilişkin taahhütlerde bulunmaktadırlar. Partilerin özellikle iktidar olduklarında 

toplumsal yaşam üzerindeki etkilerinin fazlalığı, onların toplumsal bir kurum olarak eğitim ile 

ilgili ne yapmak istiyor olabilecekleriyle ilgili olarak önemli hale getirmektedir. 2011 Genel 

seçimlerine katılan 15 siyasi partinin içinde, yalnızca dört partinin programında; Eğitim 

Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi kavramlarını somutlayan ifadelere daha çok 
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yer ayrıldığı görülmüştür. Bu partiler en çok yer verenden en az yer verene doğru CHP, DSP, 

AKP ve SP’nin programlarıdır. Bu sonuç açısından bakıldığında iktidardaki partinin eğitim 

politikalarını somutlayan kavramlara yer verme bakımından üçüncü sırada gelmesi ilginçtir. 

Bu sonuca bakarak söz konusu partinin programı itibariyle, diğer iki partiye göre eğitime daha 

az önem verdiği söylenebilir. Kalan diğer partilerin söz konusu kavramlara yer verme oranları 

oldukça düşüktür. Örneğin, DYP programında özelde bu kavramlara genelde ise eğitime 

neredeyse hiç değinilmediği anlaşılmıştır. Bu sonuç partilerin Türk toplumunun 

yönetimindeki önemleri ve eğitimin diğer toplumsal kurumlar üzerindeki etkisinin büyüklüğü 

(Toprakçı 2009) bağlamında yorumlanmadığında potansiyel iktidarların eğitim konusunda 

çok da hazırlıklı olmadıklarını ortaya koymaktadır. Bu tespite dayanarak, partilerin 

programlarında genelde “eğitim” başlığına, özelde ise daha bir sistematiklik ve bilimsellik 

adına eğitim politikalarını somutlayan kavramlara çok daha fazla yer vermeleri gerektiği 

söylenebilir. 

 

2011 Genel seçimlerine katılan 15 siyasi partinin, eğitim politikalarını somutlayan 

kavramları açısından karşılaştırmaları sonucunda, farklılıklarının yanı sıra, bazı konularda 

benzer düzenlemeler yapmayı taahhüt ettikleri görülmüştür. Eğitim Politikaları açısından, 

diğer partilerle benzerliğin en fazla AKP’de olduğu görülmüştür. Bu partinin programı en 

fazla SP programı ile benzerlik göstermiştir. Aslında politik konum itibariyle yakınlıkları bu 

sonucu destekler niteliktedir.  

 

Eğitim Politikalarını somutlayan kavramlara yer verme açısından, diğer partilerle en az 

benzerlik gösteren program LDP ve DYP’dir. Ancak DYP programı eğitim başlığına çok az 

yer verdiğinden benzerlik bulunmamış olabilir. Öte yandan LDP diğer partilerden oldukça 

farklı bir program özelliği sergilemektedir. Aslında politik açıdan konumu, özellikle 

özelleştirmeye verdiği önem bağlamında, onu eğitim açısından da farklılaştırmış olabilir.  

 

Parti programlarında eğitim politikalarını somutlayan kavramlara yer verme oranları 

bakımından en fazla üzerinde durulan kavramdan en az yer verilene doğru diziliş şöyledir: 

Eğitim Planlaması, Eğitim Yönetimi, Eğitim Ekonomisi ve Eğitim Denetimi. Partilerin 

programlarında neredeyse “Eğitimin Denetimi” kavramına hiç yer vermedikleri anlaşılmıştır. 

Bu sonuç partilerin “eğitimin denetimine” nerdeyse hiç önem vermediklerini ortaya koymak 

bakımından oldukça ilginçtir. Genel itibarla denetlenmek istemedikleri şeklinde 

yorumlanabilir ancak bunun nedenlerinin özellikle araştırılması gerektiği açıktır.  

 

Bu çalışmanın bulgu ve sonuçları yanında, partilerin genelde “eğitime” özelde “eğitim 

politikalarını somutlayan her bir kavrama, derinlemesine ortaya koyacak şekilde, ne oranda 

önem verdiklerini anlamak adına, diğer dokümanları (Tüzük vb.) eğitim ve ilişkili olabilecek 

faaliyetleri (konferans, panel, konuşmalar vb.) incelenebilir. Eğitim sisteminin mevcut 

durumu dikkate alınarak mevcut durumda var olan sorunları giderebilecek ya da iyi giden 

etkinlikleri geliştirebilecek politikalar oluşturup oluşturmadıkları açsından partilerle ilgili 

başka çalışmalar da yapılabilir. Parti programlarında yer alan ilkelerin, Türk milli eğitiminin 

amaç ve ilkelerini ne kadar yansıttığı ya da ilişkileri araştırılabilir. Parti programlarında yer 

alan eğitim planları, eğitim planlaması yöntem ve teknikleri çerçevesinde incelenebilir. Parti 
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programlarında yer alan eğitimle ilgili ekonomi politikaları, eğitim ekonomisi kuramları 

çerçevesinde incelenebilir. 
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An Investigation on the Individual Value Preferences of Teacher Candidates at an Art 

and Craft Teaching Department: The Case Of Ataturk Education Faculty   
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Marmara University 

 

 

Abstract 

The aim of this research is to examine the relational analysis of gender and class parameters 

in the value preferences of students studying at the Division of Art and Craft Education in  

Marmara University. Relational scanning model was used as the method of the research. The 

research is based on first and fourth grade students studying at the Marmara University 

Ataturk Education Faculty Fine Arts Education Art and Craft Department. This research was 

carried out during the 2012-2013 academic year. 148 students studying in eight main arts 

workshops in the branch of painting teachers were taken as the sample group. Data gained 

during the research was collected using the Schwartz Values Theory measurement. Research 

findings indicate that achievement, benevolence and security sub-dimensions of the 

measurement show significant differences according to gender differences. This difference is 

in favor of female students with them geting higher scores in the achievement, benevolence 

and security sub-dimensions of the measurement.  

 

Keywords: Values, value ranking, demographic qualities 

 

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretmen Adaylarının Bireysel Değer Tercihlerinin 

İncelenmesi:  Atatürk Eğitim Fakültesi Örneği 

 

Özet 

Bu araştırmanın amacı, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Resim-İş Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğrencilerin değer tercihlerinin 

cinsiyet ve sınıf değişkenleri arasındaki ilişki analizinin incelenmesidir. Araştırmanın 

yönteminde ilişkisel tarama modeli kullanılmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesin Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Anabilim Dalında 

okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı 

içerisinde yapılmıştır. Çalışma grubu 8 anasanat atölyesinde okuyan toplam 148 öğrenciden 

oluşmaktadır. Araştırmada veriler Schwartz Değerler Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre ölçeğin  başarı, yardımseverlik ve güvenlik alt 

boyutu cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu fark kız öğrencilerin lehinedir. 

Kız öğrencilerin bu ölçeğin başarı, yardımseverlik ve güvenlik alt boyutlarından daha yüksek 

puan aldıkları görülmektedir. 

Anahtar sözcükler: Değerler,  değer sıralaması, demografik özellikler 
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Giriş 

 

Her türlü sosyal alan için önemli olan değer, çok farklı disiplinler tarafından ele 

alınmış, çıkış noktasına bağlı olarak da birbirinden az çok farklı biçimlerde tanımlanmıştır. 

Değer, kavramı Latince “kıymetli olmak”, “güçlü olmak” anlamlarına gelen valere kökünden 

türemiştir (Aydın, 2011: 39). Türk Dil Kurumu nun Türkçe Sözlüğünde ise (1988, I, 345) bir 

şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü; bir şeyin değdiği karşılık, kıymet olarak 

açıklanmaktadır. Bir başka tanımda, nesne ve olayların insanca önemini belirleme niteliği dir 

(Hançeroğlu, 1989: 54) diye geçmektedir. Güngör (1998) ise insanlara yardımcı olmanın 

iyiliği hakkındaki inancımız bizim insan ilişkileriyle ilgili hayat tecrübelerimizden doğmuştur 

ve bunun içinde birden fazla inancın katkısının önemli olduğu üzerinde durmuştur. Schwartz 

(1992) ise insanların kendileri de dahil olmak üzere insanları ve olayları değerlendirmek, 

eylemlerini seçmek için kullandıkları ilkelerdir yani bireyin ya da diğer toplumsal oluşumların 

yaşamına yol gösterici ilkeler olarak hizmet eden, önemlilikleri farklılık gösteren, arzu edilen 

amaçlar değerleri oluşturur diye açıklamaktadır. Schwartz’a (1992) göre değer a) fikir kavram 

veya inançlardır, b) beklenen sonuç ve davranışlarla ilişkilidirler, c)durum ötesidir, d) 

davranış ve olayların seçim ve değişimine yol göstericidir, e) taşıdıkları öneme göre 

sıralanırlar. Schwartz değerler üzerine temellenen modelinde motivasyonel olarak 10 değer 

tipi belirlemektedir. 10 değer tipi, dünya kültürlerinde kabul edilen temel değerlerin geniş bir 

dağılımını kapsar. Bu 10 değer güç, başarı, hazcılık, uyarılım, özyönelim, evrenselcilik, 

iyilikseverlik, gelenek, uyum ve güvenlik olarak sıralanmıştır. (Schwartz, 1992 den aktaran 

Mehmedoğlu, 2007).  Rokeach’e göre (1973) değer, kişisel ve sosyal olarak tercih edilen belli 

bir davranış tarzı veya varoluşun temel amacı hakkında uzun süreli bir inanıştır. Değer sistemi 

ise, tercih edilen davranış tarzları veya varoluşun temel amacı hakkında uzun süreli inançların 

örüntüsüdür. Yukarıda sözü edilen değerlerin eğitimle ilişkisi sözkonusudur. 

 

Toplumlar varlıklarını, kültürlerini kuşaktan kuşağa aktararak sürdürürler. Bu kültür 

aktarımı, eğitim yoluyla gerçekleştirilir. “Eğitim, bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla 

ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir.” (Demirtaş ve Güneş: 2002 den 

aktaran Tanıt, 2007: 23). Bu süreçte eğitim insanoğlunun sahip olduğu değerlerini de 

içerirken kültürün aktarıldığı sosyal sistem içinde aktarılan kültürün bir parçası olarak 

değerleri oluşturur. Öğrenim görülen okullar, cinsiyet, aile fertlerinin eğitim düzeyleri,  geliri, 

doğup büyünülen yerler gibi faktörler davranışların yönlendirilmesine ve değer farklılıklarına  

neden olmaktadır. İyi ve doğru üzerindeki yargı, duygu ve düşünceleri içerir. Yargı, 

davranışların yönlendirilmesini sağlarken tercih seçimlerinde de öncülükleri belirler.  

 

Sanat Eğitimi kültürel değerlerin aktarılmasında ve gelişmesinde en önemli 

unsurlardan biridir. Sanatsal deneyimler hızlı hareket eden ve değişen toplumumuzda duyarlı 

insan modelini ortaya çıkarmaktadır. Ayaydın’ın da (2010) dediği gibi sanat eğitiminde de 

kazanılması gereken değerler daha okul öncesi dönemden şekillenmeye başlamaktadır ki 

kendine güven duygusu kazanan çocuk birçok konuda kendisini güçlü hissetmeye başlarken 

bunun sonucu olarak da girişimci bir ruha sahip olmakta ve başarılı bir birey olarak 

şekillenmeye başlamaktadır. Özol’un da (2012) belirttiği gibi okul çağlarında uygulanacak 

duyuşsal akıl geliştirici eğitim anlayışının yetişkinliğe dek kişilik değişimine katkısı 

olmaktadır. Böylece daha geniş açılı bir duyuşsal alan ve yaratma olanağı da sağlanırken 

kişilik gelişimide sağlanacaktır. 

 

Sanat, bireyin sosyal ilişkileri, işbirliği ve yardımlaşma, doğruyu seçme ve ifade 

edebilme, üretken olma, bir işe başlayıp bitirebilme ve bunun sevincini yaşama, açısından 

önem arz etmektedir (Yolcu, 2009). Sanatın kendi iç değerleriyle eğitim alanına, eğitimin ise, 
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sanattaki anlam yüklü değerlerin insanlara mal olmasına önemli katkısı bulunmaktadır (Özol, 

2012:10).  

 

Günümüzde insan ilişkilerinde meydana gelen sorunların temelinde, teknolojik 

gelişmelerin getirdiği hızlı ve günübirlik yaşamanın etkileriyle duyarlı insan modelinin 

yeterince geliştirilememesi yatmaktadır. Bu nedenle artık insanın insani değerlerine sahip 

çıkması, insan ve doğa sevgisi, dostluk, kardeşlik gibi bağların geliştirilmesi çabası, bütün 

eğitim alanları ile birlikte sanat eğitiminin de esas amaçları olarak yerli yerine oturtulmak 

zorundadır (MEB, 2010).  Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Klavuz Kitabı’nda “Bireysel ve 

Toplumsal Amaçlar” içinde, değerlere ilişkin şu amaçlara yer verilmiştir;  

 

 Öğrenciye yaşamı ve doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak,  

 Geçmişten günümüze miras kalan sanat eserlerinden haz alma ve onur duyma 

hassasiyeti kazandırmak,  

 Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve 

kendini geliştirmesini sağlamak,  

 Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak,  

 İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendine saygı duyduğu kadar 

başkalarına da saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak,  

 Öğrencinin ruh sağlığını koruma, iç dünyasını anlatma ve bedenine saygı duyma 

bilinci geliştirmesini sağlamak,  

 Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmak (MEB, 

2010:10). 

 

Bu maddelerde görüldüğü gibi görsel sanatlar derslerindeki kazanımlarda da değerlerin önemi 

vurgulanmaktadır. 

 

Problem Cümlesi 

 

Araştırmanın problemini “resim öğretmenliği 1. ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerin 

değer tercihleri cinsiyet ve sınıf seviyelerine göre farklılaşmakta mıdır?” sorusu 

oluşturmaktadır.  

 

Amaç ve Önem 

 

Araştırmanın amacı, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-

İş Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin değer tercihlerinin sosyo 

demografik özelliklerle ilişkisini araştırmaktır. Yapılan literatür taramasında, resim-iş 

öğretmenliği anabilim dalında okuyan öğrenciler üzerinde değerler tercihi ile ilgili herhangi 

bir araştırmaya raslanmamamış olması araştırmanın önemini vurgulamaktadır. Bu çalışmadan 

elde edilen sonuçların resim öğretmenliği/görsel sanatlar eğitimi alanına katkı sağlayacağı ve 

alan yazındaki boşluğu dolduracağı umulmaktadır.  
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Yöntem 

 

Araştırma Modeli 

 

Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, 

değişkenler arasında değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 

modelidir.  Bu modelde betimlemeler, varolanın belli standartlara uyan ölçülerini bulmaya 

çalışmaktan çok, birey, sınıf vb. durumlar arası ayrımların belirlenebilmesi amacına dönüktür. 

Doğru bir şekilde gözlemleyip belirleyebilmek önemlidir. Bu yöntemde durumlar arasındaki 

ilişkileri  tesbit etme, genellemelere varma yorumlama yapma vardır (Karasar, 2003).  

 

Çalışma Grubu 

 

Çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda 

öğrenim gören 1. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubunda toplam 148 

öğrenci bulunmaktadır. 

 

Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada “Schwartz Değerler Listesi” kullanılmıştır. Schwartz H. Shalom 

tarafından geliştirilen Schwartz Value Servey (SVS)/ Schwartz Değerler Ölçeği (SDÖ)nde  

bireylerin değer önceliklerini ortaya koymak amacıyla tasarlanan soru formu insan olmanın 

evrensel gereğinden türetilen toplam 10 değer boyutu içermektedir. Değerler, -1’den 7’ye 

kadar derecelendirilmiş, toplam 57 değerden oluşmaktadır. Katılımcılar toplam 57 değeri ve 

yanlarında parantez içinde verilmiş olan açıklamaları okuduktan sonra her birini kendi 

hayatlarını yönlendiren bir ilke olmaları açısından taşıdıkları öneme göre -1 (ilkelerime ters 

düşer) ile 7 (en üst düzeyde önemlidir) arasında değişen bir ölçek üzerinde 

değerlendirmelerini gerçekleştirmişlerdir. Ölçekte 10 alt boyut bulunmaktadır. Kuşdil ve 

Kağıtcıbaşı (2000), tarafından yapılan calışmada değer boyutlarına ilişkin güvenirlik katsayısı 

hesaplanmıştır. Buna gore; değerler için Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık 

katsayılarının .51 ile .77, değer grupları için .77 ile .83 arasında değiştiği görülmüştür. İç 

tutarlılık katsayıları evrenselcilik için .77, iyilikseverlik için .76, hazcılık için .54, güç için 

.75, başarı için .66, uyarılma .70, özyönelim .69, geleneksellik .63, uyma .51, güvenlik için 

.59 olarak bulunmuştur. Ayrıca ana değer grupları iç tutarlılık analiz sonuçlarına 

baktığımızda; muhafazakârlık grubu için .80, yeniliğe açıklık değer grubu için .81, özaşkınlık 

değer grubu için .81, özgenişletim değer grubu için .84 hesaplanmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

 

Araştırmanın amacı doğrultusunda değişkenlerin betimsel olarak istatistiksel değerleri 

verilmiştir. Öğrencilerin cinsiyete ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerler tercihlerinin 

farklılaşıp farklılaşmadığını bulmak için “t testi” analizi kullanılmıştır. Elde edilen veriler 

"SPSS for windows 11.0" programında değerlendirilmiştir. 

 

Bulgular 
 

Araştırma sürecinde elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 
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 Tablo 1. Çalışma Grubunun Bağımsız Değişken Kapsamındaki Bazı Özellikleri 

Değişken Nitelik f % 

Cinsiyet 

Kadın 111 75 

Erkek 37 25 

Toplam 148 100 

Sınıf 

1.Sınıf 75 50.7 

4.sınıf 73 49.3 

Toplam 148 100 

Yaş 

18 ve altı 15 10.1 

26-38 108 73.0 

33-39 25 16.9 

Toplam 148 100 

 

Tablo 1’de verilen bulgular,  çalışma grubunun %75’ini kız, %25’ini ise erkek öğrencilerin 

oluşturduğunu göstermektedir. Bu sonuca göre çalışma grubundaki kız oranının erkeklerin üç 

katı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı Tablodaki verileri okumaya devam ettiğimiz zaman, 

çalışma grubunda bulunan öğrencilerin %50.7’sinin 1.sınıfa, %49.3’ünün de 4.sınıfa devam 

ettiğini görmekteyiz. Ayrıca yaş değişkeni ile ilgili verilen değerleri incelediğimiz zaman 

çalışma grubunun, %10.1’inin 18 ve altı, %73’ünün 26-38, ve %16’sını ise 33-39 yaş 

aralığında olduğunu görmekteyiz.  Tablo 1’de yaş değişkenine göre verilen bu değerlerden de 

görülebileceği gibi çalışma grubunun yaklaşık dörtte üçü (%73) 26-38 yaş aralığındaki 

katılımcılardan oluşmaktadır. Bu katılımcılardan elde edilen veriler araştırma amaçlarına 

uygun olarak analiz edilerek aşağıda verilmiştir. 

Tablo 2. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin Aritmetik Ortalama, Standart Sapma Değerleri 

Alt Boyut N x  Ss 

Güç 148 24,93 5,271 

Başarı 148 29,73 4,493 

Hazcılık 148 17,25 3,505 

Uyarılım 148 16,52 3,128 

Özdenetim 148 37,52 5,272 

Evrensellik 148 56,07 8,052 

Yardımseverlik 148 54,97 7,756 

Geleneksellik 148 31,86 6,227 

Uyum 148 23,64 4,018 

Güvenlik 148 41,54 6,424 
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Tablo 2’de, öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına ait değer 

düzeylerini gösteren bulgular verilmiştir. Bu bulgulara göre, öğrencilerin Schwartz Değerler 

Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına ait değer düzeylerinin aritmetik ortalamalarının 16.52 ila 

56.07 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin değer düzeyinin en 

yüksek olduğu alt boyut 56.07 ila “evrensellik” olurken, en düşük değer düzeyinin 16.52’lik 

aritmetik ortalama ile “uyarılım” olarak tespit edildiğini söyleyebiliriz. Yine Tablo 2’de 

verilen bilgilere göre dikkat çeken diğer bir bulgu ise, 54.97’lik aritmetik ortalama ile 

“yardımseverlik”  alt boyutunun 2. sırada, 41.54’lük aritmetik ortalama ile “güvenlik” alt 

boyutunun 3. sırada görülmesidir. Bu sıralamaya göre öğrencilerin evrensellik, yardımlaşma 

ve güvenliği ön plana çıkaran değer alanlarına ait düzeylerinin diğer alanlara göre yüksek 

olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan öğrencilerin “evrensellik”, “yardımseverlik” ve 

“güvenlik” alt boyutlarındaki değer düzeylerine ait aritmetik ortalamalar ilk üç sırayı 

oluştururken, 16.52 aritmetik ortalama ile “uyarılım”, 17.25 aritmetik ortalama ile “hazcılık” 

ve 23.64’lük aritmetik ortalama ile “uyum” alt boyutlarına ait ortalamalar son üç sırayı 

meydana getirmektedirler.  

 

Tablo 3. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin Cinsiyete göre Aritmetik Ortalama, Standart 

Sapma Değerleri 

 

Alt Boyut N x  Ss 

Güç 
Kadın 25.25 4.90 

Erkek 24.00 6.22 

Başarı 
Kadın 28.48 4.88 

Erkek 17.18 3.66 

Hazcılık 
Kadın 17.45 2.84 

Erkek 16.36 5.08 

Uyarılım 
Kadın 37.89 5.74 

Erkek 36.46 7.65 

Özdenetim 
Kadın 55.71 7.79 

Erkek 52.78 7.29 

Evrensellik 
Kadın 60.75 6.83 

Erkek 24.00 3.86 

Yardımseverlik 
Kadın 32.23 5.99 

Erkek 22.56 4.31 

Geleneksellik 
Kadın 32.25 5.21 

Erkek 30.56 6.32 

Uyum 
Kadın 24.00 3.85 

Erkek 22.56 4.31 

Güvenlik 
Kadın 42.32 6.06 

Erkek 39.18 6.95 
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Tablo 3’de, katılımcıların Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları 

aritmetik ortalama ve  standart sapma değerleri cinsiyet değişkenine göre verilmiştir.  Buna 

göre kadınlara ait en yüksek aritmetik ortalama “evrensellik” alt boyutuna ait iken, en düşük 

aritmetik ortalama “hazcılık” alt boyutuna aittir. Kadınların, “evrensellik” alt boyutuna 

yönelik değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalama 60.75, “hazcılık” alt boyutuna yönelik 

değer düzeyini gösteren aritmetik ortalama ise 17.45’dir. Tablo 3’de erkeklere ait verileri 

incelediğimiz zaman erkeklerin alt boyutlara yönelik değer düzeylerini gösteren en yüksek 

aritmetik ortalama 52.78 ile “özdenetim” olurken, 16.36’lık aritmetik ortalama ile “hazcılık” 

en düşük ortalamayı temsil etmektedir. 

 

Tablo 3’de verilen aritmetik ortalamaları incelediğimiz zaman, kadınların alt boyutlara 

ait değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamalarının tüm alt boyutlar bazında erkeklerden 

yüksek olduğunu ve kadın erkek ortalamalarının tüm alt boyutlarda farklılaştığını 

görmekteyiz. Aritmetik ortalamalar arasında görülen bu farkın istatistiksel olarak nasıl 

okunması gerektiğini tespit etmek amacıyla t-testi uygulanmış ve analiz sonuçları Tablo 4’de 

verilmiştir. 

Tablo 4. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin Cinsiyete göre t-Testi Analizi Sonuçları 

Alt Boyut Cinsiyet  N  x  S     sd      t      p 

Güç 
Kadın 111 25.25 4.90 

  146  1.254  .212 
Erkek 37 24.00 6.22 

Başarı 
Kadın 111 28.48 4.88 

  146  1.973  .050* 
Erkek 37 17.18 3.66 

Hazcılık 
Kadın 111 17.45 2.84 

  146  -.405  .686 
Erkek 37 16.36 5.08 

Uyarılım 
Kadın 111 37.89 5.74 

  146  -1.123  .263 
Erkek 37 36.46 7.65 

Özdenetim 
Kadın 111 55.71 7.79 

  146  1.464  .145 
Erkek 37 52.78 7.29 

Evrensellik 
Kadın 111 60.75 6.83 

  146  1.390  .133 
Erkek 37 24.00 3.86 

Yardımseverlik 
Kadın 111 32.23 5.99 

  146  2.009  .046* 
Erkek 37 22.56 4.31 

Geleneksellik 
Kadın 111 32.25 5.21 

  146  1.252  .213 
Erkek 37 30.56 6.32 

Uyum 
Kadın 111 24.00 3.85 

  146  1.906  .059 
Erkek 37 22.56 4.31 

Güvenlik 
Kadın 111 42.32 6.06 

  146  2.622  .010* 
Erkek 37 39.18 6.95 
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Tablo 4’de, kız ve erkeklerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına ait aritmetik 

ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen  

t-testi sonuçları yer almaktadır. Çalışma grubunun Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin  

başarı alt boyutu cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(146)=1.973, p<.05]. Kız 

öğrencilerin “başarı”  alt boyut puanları (X=28.48), erkek öğrencilere (X=17.18) göre daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu bulgu, “başarı” alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir 

ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yine “yardımseverlik” alt boyutu  cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir [t(146)=2.009, p<.05]. Kız öğrencilerin “yardımseverlik”  

alt boyut puanları (X=32.23), erkek öğrencilere (X=22.56) göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Bu bulgu “yardımseverlik” alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Son olarak “güvenlik” alt boyutu cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir [t(146)=2.622, p<.01]. Kız öğrencilerin “güven” alt boyut puanları 

(X=42.32), erkek öğrencilere (X=39.18) göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu bulgu 

“güvenlik” alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde 

yorumlanabilir. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin diğer alt boyutları  cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 5. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin Sınıf Düzeyi Değişkenine göre Aritmetik 

Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Alt Boyut Sınıf     N  x  Ss 

Güç 
1.Sınıf 75 24,26 5,086 

4.Sınıf 73 25,63 5,401 

Başarı 
1.Sınıf 75 29,57 4,801 

4.Sınıf 73 29,90 4,180 

Hazcılık 
1.Sınıf 75 16,84 3,683 

4.Sınıf 73 17,68 3,282 

Uyarılım 
1.Sınıf 75 16,26 3,398 

4.Sınıf 73 16,79 2,823 

Özdenetim 
1.Sınıf 75 37,57 4,505 

4.Sınıf 73 37,47 5,990 

Evrensellik 
1.Sınıf 75 55,53 7,865 

4. Sınıf 73 56,63 8,257 

Yardımseverlik 
1.Sınıf 75 55,40 7,376 

4.Sınıf 73 54,54 1,565 

Geleneksellik 
1.Sınıf 75 31,72 6,037 

4.Sınıf 73 32,01 6,456 

Uyum 
1.Sınıf 75 23,53 4,153 

4. Sınıf 73 23,78 3,898 

Güvenlik 
1.Sınıf 75 41,09 6,385 

4.Sınıf 73 42,00 6,371 
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Tablo 5’de, katılımcıların Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarından 

aldıkları aritmetik ortalama ve  standart sapma değerleri sınıf düzeyi değişkenine göre 

verilmiştir.  Tablo 5’e göz attığımız zaman, 1.sınıfa devam eden öğrencilerin Schwartz 

Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren aritmetik 

ortalamaların 16.26 ila 55.53 arasında değiştiğini ve ilk üç sırayı “evrensellik” (X= 55.53), 

“yardımseverlik” (X=55.40) ve “güvenlik” (X=41.09) alt boyutlarına yönelik aritmetik 

ortalamaların oluşturduğunu görmekteyiz. Aynı tablodaki verilere göre, 1.sınıfa devam eden 

öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini 

gösteren en düşük üç aritmetik ortalamanın ise  “uyarılım” (X=16.26), “hazcılık” (X=16.84) 

ve “uyum”(X=23.53)  alt boyutlarına ait ortalamaların olduğunu ifade edebiliriz. 

 

Tablo 5’de 4.sınıf öğrencilerine ait verileri incelediğimiz zaman, Schwartz Değerler 

Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamaların   

16.79 ila 56.63 arasında değişmekte olduğunu görmekteyiz. Yine Tablo 5’e göre 4.sınıf 

öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik verilen aritmetik 

ortalamaları en yüksek değerden en düşüğüne doğru sırladığımız zaman ilk üç sırada  

“evrensellik” (X=56.63),  “yardımlaşma” (X=54.54) ve “güvenlik” (X=42.00) yer alırken son 

üç sırada ise “uyarılım” (X=16.79), “hazcılık” (X=17.68) ve  “uyum” (X=23.78) yer 

almaktadır. 

 

Tablo 5’i bir bütün olarak ele aldığımız zaman, 1. ve 4.sınıfa devam eden öğrencilerin 

Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren 

aritmetik ortalamaları arasında farkların olduğunu görmekteyiz. Alt boyutlara ait bu aritmetik 

ortalamalar arasındaki farkın istatistikî olarak anlamlı olup olmadığını saptamak amacıyla 

gerçekleştirilen t-testi analizi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin Sınıf Düzeyi Değişkenine göre t-Testi Analizi 

Sonuçları 

Alt Boyut Sınıf N x  S sd t p 

Güç 
1.Sınıf 75 24,26 5,086 

146 -1,581 ,116 
4.Sınıf 73 25,63 5,401 

Başarı 
1.Sınıf 75 29,57 4,801 

146 -,446 ,656 
4.Sınıf 73 29,90 4,180 

Hazcılık 
1.Sınıf 75 16,84 3,683 

146 -1,472 ,143 
4.Sınıf 73 17,68 3,282 

Uyarılım 
1.Sınıf 75 16,26 3,398 

146 -1,026 ,306 
4.Sınıf 73 16,79 2,823 

Özdenetim 
1.Sınıf 75 37,57 4,505 

146 ,108 ,914 
4.Sınıf 73 37,47 5,990 

Evrensellik 
1.Sınıf 75 55,53 7,865 

146 -,828 ,409 
4. Sınıf 73 56,63 8,257 

Yardımseverlik 
1.Sınıf 75 55,40 7,376 

146 ,667 ,506 
4.Sınıf 73 54,54 1,565 

Geleneksellik 
1.Sınıf 75 31,72 6,037 

146 -,286 ,775 
4.Sınıf 73 32,01 6,456 

Uyum 
1.Sınıf 75 23,53 4,153 

146 -,394 ,694 
4. Sınıf 73 23,78 3,898 

Güvenlik 
1.Sınıf 75 41,09 6,385 

146 -,858 ,393 
4.Sınıf 73 42,00 6,371 

Çalışma grubunun Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin  alt boyutları sınıf düzeyine 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir [t(146)= -1,581, p>.05]; [t(146)= -,446, p>.05]; 

[t(146)= -1,472, p>.05]; [t(146)= -1,026, p>.05]; [t(146)= ,108, p>.05]; [t(146)= -,828, 

p>.05]; [t(146)= ,667, p>.05]; [t(146)= ,286, p>.05]; [t(146)= -,394 , p>.05]; [t(146)= -,858, 

p>.05]. 

 

Tablo 6’da verilen t-testi analiz sonuçlarını inceldiğimiz zaman, 1. ve 4.sınıfa devam 

eden öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer 

düzeylerini gösteren aritmetik ortalamalar arasındaki farkın istatistikî açıdan anlamlı 

olmadığını görmekteyiz (p>.05). Bir başka deyişle, kız ve erkek öğrencilerin değer 

tercihlerine ilişkin görüşleri birbirine benzerdir diyebiliriz. Ancak “evrensellik” alt boyutuna 

göre 4.sınıf düzeyinde (X=56.63) iken 1.sınıf düzeyinde (X= 55.53) olduğu görülmektedir. 

Buna göre “evrensellik” değerinin 4.sınıf düzeyindeki öğrencilerin 1. sınıf düzeyindeki 

öğrencilere göre az da olsa yüksek olduğu söylenebilir. “Yardımseverlik” alt boyutunda da 

4.sınıf düzeyinde (X=54.54) iken 1.sınıf düzeyinde (X=55.40) olduğu görülmektedir. Buna 

göre “yardımseverlik” alt boyutunun 1.sınıf düzeyindeki öğrencilerin 4.sınıf düzeyindeki 
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öğrencilere göre az da olsa yüksek olduğu söylenebilir. Son olarak “güvenlik” alt boyutunda 

da 4.sınıf düzeyinde (X=42.00) iken 1.sınıf düzeyinde (X=41.09) olduğu görülmektedir. Buna 

göre “güvenlik” alt boyutu 4.sınıf düzeyindeki öğrencilerin 1. sınıf düzeyindeki öğrencilere 

göre az da olsa yüksek olduğu ifade edilebilir.  

 

Tablo 5 ile Tablo 6’yı birlikte ele aldığımız zaman, 1.sınıfa devam eden öğrencilerle 

4.sınıfa devam eden öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik 

değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamaları arasında matematiksel olarak farklar 

olduğunu görmekteyiz. Fakat grupların aritmetik ortalamaları arasındaki söz konusu farklar 

istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yine her iki grup için en yüksek aritmetik ortalamalar   

“evrensellik”,  “yardımlaşma” ve “güven” alt boyutlarına ait değer düzeylerini gösteren 

aritmetik ortalamalardır. İlk üç en yüksek aritmetik ortalamalar arasındaki bu benzerlik en 

düşük son üç alt boyutta da aynı çıkmıştır. En düşük üç aritmetik ortalama, “uyarılım”, 

“hazcılık” ve “uyum”dur.   

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Öğretmen adaylarında Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına ait değer 

düzeylerinin aritmetik ortalamasında en yüksek ortalamalar sırasıyla evrensellik, 

yardımseverlik ve güvenlik alt boyutlarında yer almaktadır. Bu sıralamaya göre öğrencilerin 

evrensellik, yardımlaşma ve güvenliği ön plana çıkaran değer alanlarına ait sıralamalarının 

azda olsa diğer alanlara göre yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aritmetik ortalama ile uyarılım, 

hazcılık ve uyum alt boyutlarına ait ortalamalar ise son üç sırayı oluşturmuştur. Bu bulgu, 

Kağıtçıbaşı ve Kuşdil’in görüşü ile desteklenmektedir. Kuşdil ve Kağıtcıbaşı (2000) 

tarafından gercekleştirilen çalışmada ise öğretmenlerin genelinde en yüksek önemi 

evrenselcilik, güvenlik ve iyilikseverlik alt boyutlarına verdikleri (Dilmaç, 2008: 86) ifade 

edilmektedir. Yardımseverlik değerinin önemi Karakitapoğlu-Aygün ve İmamoğlu (2002) ile 

İmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün’ün (1999) çalışmalarıylada benzerlik göstermektedir. 

Yine, Alnıaçık ve Yılmaz’ın (2008) yaptıkları araştırmada da en fazla iyilikseverlik ve 

evrenselcilik değerlerinin tercih edilmesi de çalışmayı desteklemektedir. Schwartz’a (1992) 

göre de evrensellik ve yardımseverlik değerleri birbirleri ile uyumluluk içindedir. 

Yardımseverlik, yakın çevredeki diğer insanların refahına odaklanırken, evrensellik ise, tüm 

insanların ve doğanın refahının anlaşılmasına, değer kazanmasına ve korunmasına odaklanır. 

Evrensellik alt boyutunun 1. dercede önemli olması resim öğrencilerinin kendini aşma evrene 

mal olma isteği ile örtüştürülebilinir. Resim öğrencilerinin sanat yoluyla dünyaya açılan 

penceresi bulunmaktadır. Bu nedenle buradaki bilincin oluşmasında evrensellik değeri önem 

kazanabilmektedir. İmamoğlu ve Karakitapoğlu-Aygün’ün (2002) çalışmasında da en fazla 

tercih ettikleri 5 değer olarak; bireyselliğin artması, geleneksel dindarlık, evrensellik, 

iyilikseverlik ve kuralcı örüntülemeye yer verilirken Özkul (2007) tarafından yapılan çalışma 

da benzerlik içermektedir. Kağıtçıbaşı ve Kuşdil’in uyarılım, geleneksellik değerlerine daha 

düşük önem dereceleri verildiği sonucundaki (Aydın 2005: 52) uyarılım resim öğretmeni 

adayların değer tercihleriyle bağdaşırken geleneksellik farklılık göstermiştir. Gelenekselliğin 

farklılık gösterme nedeni olarak hayatın sunulanalarından farklılık yaratmadaki araştırmacı 

kişilikle sanatçı farklılaşması arayışlarının öğretmenlik değerleriyle ilişkilendirilmesinden 

dolayı olabileceği düşünülebilinir. Burda da öğretmenlik altyapısı ile ilerleyen adayların 

güvenlik alt boyutu da dahil olmak üzere bencil duygularını aşarak diğer insanların refahına 

önem verdikleri söylenebilir. Güvenlik değeri Yıldız, Taşkıran ve Çiçek (2011)’in 

çalışmasında da en fazla tercih edilen değerler arasındadır. En alt sırada tercih edilen alt 

boyutlarda gördüğümüz uyarılım Shwartz’a göre (1992) bireyin değişim ihtiyacının en üst 

düzeyde olması haz değerinde ise kişinin kendi isteklerini ön planda tutması olarak 

belirtilmektedir. Sağnak’ın (2003) yapmış olduğu araştırmada, ilköğretim öğretmenlerinin 
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neşe değerini okul müdürlerinden daha öncelikli tercih ettiklerine dönük araştırma bulgusu 

cinsiyet farkı gözetmeden öğretmenlerin hazcılık değerlerine önem verildikleri görüşü 

üzerinedir. Fakat resim öğretmenliğindeki araştırmada her iki cinsiyette de  uyum ve hazcılık 

sonlarda çıkmıştır. En alt düzeyde tercih edilen zevk, heyecanlı bir hayat, hırslı olmak ve 

bağlılık değerleri Aydın’ın (2005) çalışmasında da benzerlik göstermektedir.  Son 3 değeri 

oluşturan değerlerden uyarılım bireyin değişim ihtiyacı en yüksek düzeyde hareket etme 

isteğinden türemiştir. Haz ise değerinin motivasyonel kaynağında kişinin kendi isteklerinin 

önem derecesini vurgulamaktadır.  Bu değerler  insanları sanat gibi kendi kişisel ilgilerini  

geliştirmeye motive ederler. Şahin Fırat ve Açıkgöz’ün(2012) güzel sanatlar çalışmasında 

uyarılım ve hazcılığın ilk değerler arasında resim öğretmenliğinde ise son sıralamada 

görülmesi nedeninin resim öğretmenliğinde güzel sanatlara göre atölye saatlerinin daha az 

olması ve formasyon derslerinin daha yoğun verilmesiyle ile ilgili olabileceği söylenebilir. 

Buradaki sonuçlardan hazcılığın az oluşu da sonuç olarak bireysellikten öte daha evrensel 

olduklarıyla, öğretmenlik mesleği şartlandırmasıyla ve atölye ders saatlerini azaltılması ile 

ilişkilendirilebilinir. 3. düşük değer olan uyum ise yaratıcılığın altında yatan duygu ile ters 

düşmektedir. Burda resim öğrencilerinde uyumdan öte farklılık ortaya koyma ve bu farklılığın 

herkezce görülmesi ve kabul edilebilmesinin daha önemli olduğu görüşünün hakim olduğuyla 

ilişkilendiriebilinir.  

 

Yapılan çalışmalarda Kağıtçıbaşı ve Kuşdil’in de (2000) değindiği gibi değer tercih 

sıralamalarındaki farklılıklar farklı zamanlarda yapılan çalışmalardan da 

kaynaklanabilmektedir ki buda değerlerin değişime açık olduklarının göstergesidir. Burada 

zaman değişimiyle birlikte kültürel farklılıklar ve hangi branşın öğretmeni olacağı da nedenler 

arasında sayılabilir. Değer yargılarının birbirleriyle ilişkili bir şekilde olduğu ve zaman, 

durum gibi faktörlere göre değişebileceği sonucu çıkarılabilinir.  

 

Öğrencilerin bireysel değer tercihlerinin cinsiyete göre farklılık durumu  
 

Aritmetik ortalamada kız öğrencilerde evrensellik alt boyutunun en yüksek  ve erkeğin 

çok üstünde olduğu görülmektedir. Bu boyut altında yer alan değerler; eşitlik, barısçıl bir 

dünya, doğa ile uyum, güzel bir dünya, sosyal adalet, fikir özgürlüğü, çevreyi koruma ve içsel 

uyumdur (Tanıt, 2007). Burada araştırma sonucunu sanatın evrensel oluşu ile 

ilişkilendirilebilinirken kız öğrencilerde evrenselliğin erkek öğrencilerden çok daha yüksek 

olması ise Türk kültüründen gelen kızlarda dışarı açılma, eşitlik, barışçıl yaşam sosyal adalet 

isteğinin gereğinden olabilir. Cinsiyet değişkeni ile evrensellik alt boyutu arasındaki kız 

öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarından daha evrenselci olduğu ile ilgili bulgular 

(Başçifçi, Yanpınar, ve Ergül, 2011; Bacanlı, 1999; Yılmaz, 2009; Coşkun, 2009) tarafından 

yapılan araştırma sonuçlarıyla desteklenir niteliktedir. Kız ve erkek öğrencilerde alt sıralarda 

beliren hazcılık ise Şahin Fırat ve Açıkgöz’ün (2012) araştırmasıyla zıtlık yaratmaktadır. 

Bunun nedeni katılımcıların güzel sanatlar değilde resim öğretmenliği eğitimi alması ile 

ilişkilendirilebilir. Hazcılıkta bireysel zevk ve hazza yönelim hayattan tat almaktan öte resim 

öğretmenlik mesleğini elde ediceklerinden dolayı oluşan şartlanma olabileceği ve daha 

toplumsal değerlere önem verdikleri üzerine yorumlanabilinir. Başçiftçi ve diğ. (2011) nin 

araştırmasında, cinsiyet değişkeni ile hazcılık alt boyutu arasındaki ilişkide erkek öğretmen 

adaylarının bayan öğretmen adaylarından daha hazcı olduğu bulunmuştur. Resim Bölümü 

araştırmasında ise cinsiyet değişkeninde bu durumun aritmetik ortalamada azda olsa tam tersi 

çıkmasının nedeni bayan öğretmenlerde daha annelik duygusu, toplumsal rollerdeki yeri ile 

öğretmenliğe yaklaşmaları ve  öğretmenliğin bayan mesleği olarak görülmesi ve zevk 

alınması yani bireyselden öte daha topluma yönelik düşünmeleri ile ilgili olabilir.  
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Şahin Fırat ve Açıkgöz’e göre (2012) öğretmenlerin cinsiyeti başarı, hazcılık, 

evrensellik, geleneksellik ve güvenlik alt boyutlarında kadınların lehinde anlamlı bir farklılık 

yaratmaktadır. Bu çalışmada da paralellik içeren bulgular belirtilmiştir. Dilmaç, Deniz ve 

Deniz’in (2009) yaptığı araştırmada yardımseverlik, uyum, güvenlik alt boyutları 

ortalamalarının da kız öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. 

 

Kızlarda en yüksek alt boyut evrensillik iken erkekte en yüksek alt boyutun azda olsa  

özdenetim olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının sahip oldukları değerler 

arasında öncelikle araştırma ve incelemeyi içeren özyönelim değeri bağımsızlık boyutunu yine 

belkide bastırılmış kadınsal değerlere karşı erkeklerin daha özgür yaratıcı düşünce ve eyleme 

dayalı bağımsızlıklarını ortaya koymasıyla ilşkilendirilebilinir. Bu boyut altında yer alan 

değerler; özgürlük, yaratıcılık, bağımsızlık, kendi amaçlarını belirleme, kendine saygı ve 

meraktır (Tanıt, 2007) ki bu da erkeklerin, kültürel yapıdaki yetişmesinden kaynaklanan daha 

baskın ve bencil karakterde olabilmesi kadınlarda ise daha çevreyle bütünleşme ve kendini 

kabul ettirmenin çabası içinde olduğunu düşündürmektedir. 

 

Yapılan bu araştırma doğrultusunda Türkiye’nin içinde bulunduğu sosyo-kültürel ve 

ekonomik değişim içersinde öğretmen adaylarının bireysel değer tercihlerinde başarı, 

yardımseverlik ve güvenlik değerlerinin kızların lehinde olduğu  bulgulanmıştır (Bkz. Tablo 

4). Cinsiyet farklılığında başarı, yardımseverlik, güvenlik alt boyutlarının öğretmenlik 

mesleğine aday resim öğretmenlerimizde kız öğrencilerin lehine önemli yani anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

 

Tablo 3’de, kız ve erkek öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt 

boyutlarına ait aritmetik ortalamalar arasındaki farklılığı içeren bulguda Schwartz Değerler 

Tercihi Ölçeğinin başarı alt boyutuna yönelik kızların değer düzeyinin erkeklerden daha 

yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu bulgu, Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin  başarı alt 

boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

 

Türk kültüründe, yaratıcı düsünce ile ilgili ilk çalışma 1974-1975 yılları arasında 

Samurçay tarafından 60 lise ögrencisi üzerinde Meunier’in yaratıcılık testi kullanılarak 

yapılmış ve sonuçta kız ögrencilerin erkek ögrencilerden daha yaratıcı düşündükleri ortaya 

çıkmıstır (Samurçay, 1976: dan aktaran Tanıt, 2007: 20). Buradaki yaratıcılığın ön planda 

olması da resimde başarıyı desteklemektedir. Başarı değerinin amacında yeteneğin 

sergilenmesi doğrultusunda kişisel başarı önem kazanır. Böylelikle daha bireysellik ve öne 

çıkma duygusu kendini gösterme ve kanıtlama arzusu içindeki kız öğrenci için başarı alt 

boyutu daha önem kazanabilir. Duyuşsal özellikler, bireylerin göstermiş oldukları başarı ve 

performans süreçlerinde önemli katkıda bulunmaktadırlar (Paykoç, 1995). Araştırma duyuşsal 

özellikleri fazla olabileceğini söyliyebileceğimiz kız öğrencilerin lehine çıkan sonuçları 

destekler durumdadır. Başarılı, yetkin, hırslı olmayı içeren başarı alt boyutu belkide 

kadınların bastırılmış olan günümüzde ise ön plana geçme hırslarının bir göstergesidir. Başarı 

belli bir yaşam standardına ulaşmayı arzuladıklarını, bununla beraber, gelecekteki 

yaşamlarında öğretmenliğin kendilerine mezuniyetten sonra kazanılmış olarak gördükleri 

statüyü sağlayabilme gerçeğini benimsediklerini de göstermektedir. Türk kültüründe 

bayanlara ilişkin özellikler duygusal olmaları işbirliği içinde bulunmaları, ilgili olmaları 

erkeklerin daha bağımsız olmaları gibi ifadelerle dile getirilirken bu gibi görüşlerin değerler 

sistemini etkilediği Temel ve Aksoy (2001) tarafından da vurgulanmıştır. 

 

Güç değeri maddi zenginlik, sosyal saygınlık, prestij, kontrol, otorite sahibi olma gibi 

alt değerleri içermektedir. Başarı değerinde ise kişisel yeterlilik açısından kişisel başarı 
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öndedir. Schwartz’ın değer kuramına göre başarı ve güç kendini geliştirme açısından aynı 

grupta yer alır ve birbirleri ile uyumlu değer tipleri olduğu belirtilmektedir (Schwartz, 2012). 

Buradaki çalışmada ise başarı cinsiyet değişkeninde kızlarda birinci sırada olması gücün ise 

ilk üçte görülmemesi dikkat çekicidir. Bu kızların daha çok güç değilde başarı odaklı 

olduğunu göstermektedir. Güç alt boyutunda ise resim öğrencilerinde yönetimsellikten çok iç 

değerleri ile ilgilerinin daha fazla olduğu ve henüz öğrenci olmalarından dolayı güç değerinin 

az da olsa başarının altında kalmasıyla ilgili olabileceği düşünülebilinir.   

 

Yardımseverlik alt boyutu  cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kız 

öğrencilerin yardımseverlik  alt boyut puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Bu bulgu yardımseverlik alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. İyilikseverlik veya yardımseverlik aile, arkadaşlar ve yakın 

çevrenin refahını korumak ve artırmak ile ilgilidir. Burada çıkan yardımseverlikte barışçılığın, 

dürüstlüğün ve dostluğun önemsendiği düşünülürken ayrıca öğrencilerin öğretmenlik 

yaklaşımı içgüdüsüyle cinsiyet farklılığında kız öğrencilerin lehine olması annelik içgüdüsüne 

de bağlanabilir. Yardımseverlik daha öze/içe yöneliktir yani içsel bir değerdir bu yönden de 

sanatçı yapısının aynı zamanda iç dünyaya da yönelik olması açısından da bayanların daha 

içsel duygularla yaşadığının da belirtisi olabileceği düşünülebilinir. Aynı zamanda sanat genel 

olarak bireysel yapılan bir uğraştır. Bireysel ürün çıkaran bireyin yardımlaşmayı önemsemesi 

de doğal bir sonuçtur. Sonuçta ortaya çıkarılan üründe de paylaşım olucaktır. Kız öğrencilerin 

erkek öğrencilere göre daha uyumlu olduğu görülmektedir. Kız öğretmen adaylarının daha 

uyumlu olduğu sonucu (Başçifçi ve diğ., 2011, Yılmaz, 2009, Coşkun, 2009) tarafından 

yapılan araştırmalarda da kız öğrencilerin lehine bulunmuştur. Bu sonuçlar araştırmamızın 

desteklendiğini göstermektedir. Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak kız öğretmen 

adaylarının daha yardımsever olduğu ve karşılaştıkları durumlar karşısında daha uyumlu 

oldukları da görülmektedir. 

 

Güvenlik alt boyutu cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kız 

öğrencilerin güven alt boyut puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Bu bulgu güvenlik alt boyutu ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin diğer alt boyutları  cinsiyete 

göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Güvenlik altında yer alan değerler; sosyal düzen, 

aile güvenliği, ulusal güvenlik, sağlık ve aitlik duygusudur (Tanıt, 2007). Değerler insanın 

düşüncesi duygusu ve davranışlarını etkilemektedir. Pek çok sosyal bilimci değerlerin insan 

davranışlarını açıklamada temel bir öneme sahip olduğunu düşünmektedir (Kuşdil ve 

Kağıtçıbaşı, 2000). İnsan duygu ve düşüncesindeki davranışlar bu araştıma sonuçlarındaki 

güvenliğin kız öğrenciler lehine ön planda olması belkide toplumsal düzenin önemli oluşuyla 

bağdaşırken öğretmenlik eğitimi ile de ilişkilendirilebilinir. Öğretmenlik mesleğini elde 

edicek olan adayların daha muhafazakar düşünce ve davranış tutumları içerisinde 

olabilecekleri de düşünülebilir.  

Öğrencilerin bireysel değer tercihlerinin sınıf düzeyi değişkenine göre farklılık durumu  

Katılımcıların Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarından aldıkları 

aritmetik ortalama ve  standart sapma değerleri sınıf düzeyi değişkenine göre 1. ve 4. sınıfta 

değişmeyip ilk üç sırayı evrensellik, yardımseverlik ve güvenlik alt boyutlarına yönelik 

aritmetik ortalamaların oluşturduğu görülmektedir. 1. ve 4. sınıfa devam eden öğrencilerin 

Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren en 

düşük üç aritmetik ortalamanın ise  uyarılım, hazcılık ve uyum alt boyutlarına ait 

ortalamaların olduğu ifade edilebilir. 
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1. ve 4.sınıfa devam eden öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi Ölçeğinin alt 

boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamaları arasında farkların 

olduğu görülmektedir. Alt boyutlara ait bu aritmetik ortalamalar arasındaki farkın istatistikî 

olarak anlamlı olup olmadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilen t-testi analiz sonuçlarını 

inceldiğimiz zaman, 1. ve 4.sınıfa devam eden öğrencilerin Schwartz Değerler Tercihi 

Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamalar arasındaki 

farkın istatistikî açıdan anlamlı olmadığı söylenebilir. Bir başka deyişle, kız ve erkek 

öğrencilerin değer tercihlerine ilişkin görüşleri birbirine benzerdir denilebilir. Ancak 

evrensellik alt boyutuna göre 4.sınıf düzeyinin az da olsa daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Buna göre evrensellik alt boyutunda 4.sınıf düzeyindeki öğrencilerin 1. sınıf düzeyindeki 

öğrencilere göre az da olsa yüksek olduğu söylenebilir. Yardımseverlik alt boyutunda 1.sınıf 

düzeyindeki öğrencilerin 4. sınıf düzeyindeki öğrencilere göre az da olsa yüksek olduğu 

görülmektedir. Son olarak güvenlik alt boyutunda da 4.sınıf düzeyindeki öğrencilerin 1. sınıf 

düzeyindeki öğrencilere göre az da olsa yüksek olduğu ifade edilebilir.  

 

1.sınıfa devam eden öğrencilerle 4.sınıfa devam eden öğrencilerin Schwartz Değerler 

Tercihi Ölçeğinin alt boyutlarına yönelik değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamaları 

arasında matematiksel olarak farklar olduğu görülmektedir. Fakat grupların aritmetik 

ortalamaları arasındaki söz konusu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yine her iki 

grup için en yüksek aritmetik ortalamalar   evrensellik,  yardımlaşma ve güven alt boyutlarına 

ait değer düzeylerini gösteren aritmetik ortalamalardır. Sanatın evrenselliğinin söz konusu 

olması ve doğal olarakta 4. sınıfların evrenselliğinin 1. sınıfa göre artması ve en önemli boyut 

olarak sınıflarda görülmesi sanatın evrensel olmasının düşüncesi ile ilgili olduğu düşünülebilir 

ve bu bağlamda beklenen bir sonuçtur. 

 

İlk üç en yüksek aritmetik ortalamalar arasındaki bu benzerlik en düşük son üç alt 

boyutta da aynı çıkmıştır. En düşük üç aritmetik ortalama, uyarılım, hazcılık ve uyumdur.  

Sarıcı Bulut’a (2013) göre  4. sınıf öğrencilerinin heyecanlı bir yaşantı, cesur olmak ve 

değişken bir hayat eğilimleri 1. ve 3. sınıf öğrencilerinin bu konudaki eğilimlerinden daha 

yüksek olduğu üzerinedir. 4. sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin son aşamalarında oldukları göz 

önüne alındığında bulguların okul sonrası hayata geçişlerinde ekonomik bağımsızlığı elde 

etme, iş bulma, kendi ayakları üzerinde durabilme gibi endişe duygusunun içinde bulunduğu 

bir süreçte olmalarından kaynaklı olabilir. 1. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin mesleki 

değer ve tercihlerinde küçük farklılıklar olduğu da düşünülebilir. Dilmaç, Ertekin, ve Yazıcı, 

(2009)  dediği gibi değerlerin ortaya çıkmasının yanında yerleşmesinde de sosyal onay önemli 

bir yer teşkil etmektedir. Böylece sosyal onayı bekleyen öğretmen adayınında ilk 

senelerindeki yardımlaşma alt boyutunun azda olsa daha yüksek olması sosyal onaya 

toplumun içinde kabul edilme ihtiyacına daha çok gereksinim duymasından olabilir. Sosyal 

onayı alan öğrencideki yardımlaşma alt boyutunun 4. sınıfta az da olsa düştüğü söylenebilir.  

Bu nedenle de öğretmeni diğer meslek gruplarından ayıran mesleki değerlerin belirlenmesine 

ve bu değerler açısından eğitimine de gereksinim vardır. Öğretmen adaylarının değer 

tercihlerinin kazanımları ve bu konuda farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalar onların 

öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu tutumları açısından önemli olabilmektedir. Güven alt 

boyutuna 4. sınıfta azda olsa daha fazla önem verilmesi ise yine mezuniyetin yaklaşması 

kendi ayakları üzerinde durucak bireyin geliceğini güven altında alma endişelerinin olması ve 

bu kaygıları yaşamasıyla ilgili olabileceği söylenebilir.  

 

Öğretmen olacak adayın öğretmenlik mesleğine bakış açısından dolayı değer yargıları 

değişebilmektedir ve genel yargılar üzerine öğretmen olma şartlanmasıyla eğitimlerine 

başlayabildikleri söylenebilir. Diğer yandan güzel sanatlar fakültesine gelen adayların bakış 
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açıları ise sanatçı kimliği üzerine şekillenirken bu yöndeki değerlere bakışlarının daha farklı 

olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda sanatçılarda daha yüksek olması beklenen değerlerin 

düşük olduğu söylenebilirki sınıflara göre bakıldığında resim öğretmenliğinde okuyan 

öğrencilerde en düşük alt boyutlar olarak görülen uyarılım, hazcılık ve uyum sanatçılarda 

yüksek olması beklenirken öğretmen adaylarında düşük olabileceği yönünde düşünülebilir. 

 

Öğretmenlerin farklı değerler sistemlerinden gelen öğrencilerle daha iyi iletişim 

kurması için yaşadığı toplumun değerlerini bilmesi sağlanırken daha nitelikli eğitim ve 

öğretim yapılmasının da gerekliliği vurgulanabilmesi açısından aktif bir eğitimle verilebilecek 

problem çözümlerine dayalı değerler eğitimi önem kazanmaktadır. Sarı’nın da (2005) dediği 

gibi öğretmenlikte değerler önemlidir. Bunlar sanat, kültürel yapı, kişilik özellikleri, algılar, 

amaçlar, kişinin sahip oldukları ve çevresel faktörlerle birlikte yoğrulurken bu değişkenlerin 

etkileşimleri birlikte incelenebilir. 

 

Öğretmen adaylarına uygulanacak değerler araştımaları, araştırmaların boyutları, 

mesleğe atıldıktan sonraki değer sistemlerini de kapsayan ve değer eğitimi uygulamalarını 

izleyebilecek şekilde genişletilebilir. Bu tür araştımalarla  öğretmen adaylarının eğitimsel 

ortamlarının planlanmasıda dikkate alınabilir. Böylece hem öğretmen adaylarının kendi değer 

gelişimlerine ve hem de onların gelecekte verecekleri değer eğitimine önemli bir katkı 

sağlanabilirken bu çerçevede tartışmalar sağlanabilir ders içeriklerinde değerlerle ilgili 

kazanımlar arttırılabilir ve araştırma projeleri geliştirilebilinir. 
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Abstract 

Adult education is considered as a part of non-formal education in Turkey, and its aims, scope 

and practices have been bound by legislation and regulation. Public Education Centers (HEM) 

that offer general and private classes on several issues and education institutions for various 

professions provide adult education and non-formal education. Adult education and non-

formal education offers education opportunities to people who never had a chance to be a part 

of the public education system or who started but later dropped out of school. Most of the 

non-formal education activities are carried out by the Ministry of National Education at 

HEMs. HEMs were initiated in 1953 and begun spreading in 1956 with the aims of solving 

the literacy problem which was common back then, spreading the Turkish national culture, 

and adopting republican ideals and Ataturk's principles as a part of popular campaigns 

promoted by the young Turkish Republic. The total number of HEMs in Turkey reached 969 

today, where modular education model is applied through "Professional and Technical" and 

"General" education programs. In this scope, there are modular education programs for fine 

arts education in the "Graphics and Photography" and "Art and Design" fields. This research 

tries to collect data by accessing literature on the types, goals and education conditions of fine 

arts education in HEMs that are a part of the mass education in Turkey.  

 

Keywords: Art, Fine Arts, Mass Education, Adult Education, Public Education 

 

Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Kapsamındaki Halk Eğitim Merkezlerinde Görsel Sanatlar 

Eğitiminin Yeri ve Önemi 

 

Özet 

Türkiye’de yetişkin eğitimi, yaygın eğitim kapsamı içinde değerlendirilen bir eğitim olup yasa 

ve yönetmeliklerle amaçları, kapsamı ve uygulamaları düzenlenmiştir. Yetişkinlere yönelik 

eğitim ve yaygın eğitim, genel ve özel konulu kurslar sunan Halk Eğitim Merkezleri (HEM) 

ile devletin değişik meslek eğitimi kurumlarını kapsamaktadır. Yetişkin eğitimi ve yaygın 

eğitimle devletin eğitim imkânlarından yararlanamamış ya da herhangi bir diploma almadan 

okulu terk eden kesime, eğitim imkânları sunulmaktadır. Halk eğitim merkezleri, 1953’te 

açılmaya, 1956’da yaygınlaşmaya başlanmıştır. Sayısı günümüzde 969’a ulaşan Halk Eğitim 

Merkezlerinde “Mesleki ve Teknik” ile “Genel” türünde eğitim programlarıyla modüler 

eğitim modeli uygulanmaktadır. Bu kapsamda, görsel sanatlar eğitimine ilişkin “Grafik ve 

Fotoğraf” ile “Sanat ve Tasarım” alanlarında modüler eğitim programları yer almaktadır.  Bu 

araştırmada, Türkiye’de yetişkin eğitimi kapsamında yer alan Halk Eğitim Merkezlerindeki 

görsel sanatlar eğitimine ilişkin eğitimin türleri, amaçları ve eğitim durumlarına ilişkin 

literatüre ulaşılarak veri toplanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, tarama modelinde betimsel bir 

araştırmadır. Araştırmanın verileri, nitel araştırma veri toplama tekniklerinden biri olan 

doküman analizi tekniği kullanılarak elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sanat, Görsel Sanatlar, Yaygın Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Halk Eğitimi 
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Giriş 

Uluslararası düzeyde eğitimle ilgili öne çıkan kavramlar; örgün (formal) eğitim, 

yaygın (informal) eğitim ve örgün olmayan (non-formal) eğitim  kavramlarıdır. Bu üçlü 

sınıflandırma, sıkça yetişkin eğitimi kavramını çağrıştırmaktadır. Coombs (1989)’a göre  

‘Örgün eğitim’ , özelleşmiş programlar sunan teknik ve mesleki öğretimle birlikte, hem özel 

ve hem de halk okullarının tüm seviyelerini kapsayan eğitim kurumlarıdır. ‘Yaygın eğitim’, 

genellikle plansız, yaşantı-temelli eğitimdir. ‘Örgün olmayan eğitim’ ise, yerleşik örgün 

sistemin dışındaki herhangi bir organize eğitimdir. Colley, Hodkinson ve Malcolm’a (Akt: 

Oktay, 2003: 3) göre ise, bu kavramlarda sık sık önemli oranda hem örtüşme hem de 

uyuşmazlık gözlenmektedir. Yazarlar sınıflandırmada karşılaştıkları üç probleme dikkat 

çekmektedirler. Birincisi, metinlerin birçoğunda formal olmayan (informal) öğrenmenin 

doğrudan “formal olmayan öğrenme” şeklinde tanımlanmasıdır. İkincisi, konuya ilişkin 

listelerin birçoğunun, bir formun bazen etik, bazen yarattığı etki açısından diğerinden daha 

üstün olduğuna ilişkin varsayımlar içermesidir. Sonuncusu, yaygın eğitime ve formal olmayan 

eğitime ilişkin örtüşen literatürün varlığıdır. Bütün bunlar üç değişik öğrenme veya eğitim 

şekli arasında net bir ayrım yapılmasını zorlaştırmaktadır. 

Eğitimde “sürekli eğitim/hayat boyu eğitim” kavramının temel alınmasıyla birlikte, 

eğitim terimleri içerisine örgün eğitim kavramının yanında “yaygın eğitim” ve “yetişkin 

eğitimi” kavramları da yerleşmiştir. Çetin’e (1999) göre, bilim ve teknolojideki gelişmelerin 

neden olduğu toplumsal değişmelere ayak uydurmada örgün eğitim tek başına yararlı 

olmamaktadır. Bundan dolayı, bugün gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede yetişkin 

eğitimi alternatif bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu nedenle yetişkin eğitiminin, eğitim 

sistemi içindeki önemi artmıştır. 

Gelişmelere uyum sağlanması gerektiğinden, özellikle aktif nüfusu oluşturanlar başta 

olmak üzere geniş kitleler sürekli öğrenme ihtiyacıyla karşı karşıya kalmaktadır. Yaşam boyu 

eğitim ve yaşam boyu öğrenme, sürekli eğitim ihtiyacından kaynaklanan eğitimsel bir olgudur 

(Lengrand 1989, Celep 2003, Güneş 1996, Cassin 2002, Freref 2004, Commission 

Européenne 2008; Akt.: Budak, 2009). Yaşam boyu öğrenme gerekliliği, herhangi bir okuldan 

mezun olmak ya da olmamak koşuluna bağlı olmaksızın günümüzde her yaştaki yetişkinlerin 

eğitimini zorunlu hale getirmiştir. Başka bir deyişle, yaşam boyu öğrenmenin uygulamadaki 

karşılığı, yetişkinlerin eğitilmesine yönelik sistemlerin geliştirilmesi olmuştur.  

Yetişkin eğitimi kavramının ortaya çıkması ve üzerine bilimsel çalışmaların yapılması 

oldukça yenidir. Daha çok dinsel amaçlı etkinliklerle ortaya çıkan yetişkin eğitimi kavramı, 

1950’li yıllara kadar, mesleki ve temel eğitim eksikliklerini gidermek amacı ile yetişkinlere 

sunulan bir sosyal hizmet olarak algılanmıştır. Günümüzde ise insanların daha bilinçli ve 

özgürce hareket edip, kararlar verebilmeleri doğrultusunda yetişkin eğitimi önemli işlevler 

üstlenmiştir (Yayla, 2009). 

Eğer biyolojik olarak tanımlanırsa, çoğu kültürler erinlik dönemini, yetişkinliğe giriş 

olarak değerlendirir. Bazı tanımlarda bu kavram, psikolojik olgunlaşma ya da sosyal rollerle 

ilişkilendirilmektedir (Ültanır ve Ültanır, 2005). Yetişkin olmakla yaş faktörü çok 

ilişkilendirilmiş olmakla birlikte, yetişkinliğin başladığını ifade edebileceğimiz tek bir yaştan 
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söz etmenin mümkün olmadığı ileri sürülmektedir (Rogers, 1986). Bunun nedeni, yetişkinliğe 

yüklenen anlamların toplumdan topluma farklılık göstermesidir (Deveci, 2011).  

Yetişkin kelimesinin batı dillerindeki karşılığına baktığımızda “adolesence” 

(büyümek) fiilinin geçmiş zaman kipinden türemiş olduğunu ve temel olarak “büyümüş” kişi 

anlamına geldiğini görmekteyiz (Onur, 1991).  

Celep (1995) yetişkin bireyi; “zihinsel, bedensel gereksinimini tamamlamış ve 

psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk 

üstlenmiş birey” olarak tanımlamaktadır. Duman (1999) yetişkin bireyin bağımsızlığa 

kavuşmuş olduğunun, kendisi ile ilgili kararlar alabildiğinin ve dolayısıyla özgür olabildiğinin 

altını çizmektedir. 

Arifoğlu (2009) ise, yetişkini biyolojik, yasal, sosyolojik ve psikolojik olmak üzere 

dört farklı boyutla tanımlamaktadır: 

Biyolojik olarak yetişkin; üreyebilme yetisine ve becerisine ulaşmış bireylerdir. Bu 

dönem ergenliğin ilk safhasına denk gelir.  

Yasal olarak yetişkin; imza atabilen, başkasının iznine ve himayesine ihtiyaç 

duymadan yükümlülüklerini yerine getirebilen, ülkemizde yasal yetişkinlik yaşı olan 

18’i bitirmiş kişilerdir. 

Sosyolojik açıdan yetişkin; toplumda yetişkinlerin rollerini üstlenmiş ve tam zamanlı 

çalışma, oy kullanma gibi sosyal sorumluluklarını yerine getirebilen bireylerdir.  

Psikolojik olarak yetişkin; Öz-beni gelişmiş, kendi yaşantısını kontrol edebilen ve 

yönlendiren, öz-güven, öz-saygı olgularını hayatının her kademesinde kullanan ve 

geliştiren bireylerdir. 

Yetişkin eğitimini değişik düşünürler, değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Kimi 

düşünürler, yetişkin eğitimini "halk eğitimi" olarak alıp, okul dışında kalan kişilere yapılan, 

yapılması gereken eğitim olarak tanımlarken, kimi düşünürler sosyo-psikolojik açıdan insan 

kişiliğinin gelişmesi, daha iyi bir dünyanın yaratılmasına yardım eden bir eğitim olarak da 

tanımlayabilmektedirler. Bu tanıma göre, yetişkin eğitimi, halkın eğitim gereksinimlerini 

karşılamalı, onların gereksinmeleri olan bilgi ve becerileri vermeli, deneyimlerini geliştirmeli, 

onların ortak sorunlarının çözümüne yardım etmelidir (Yapıcı, 2003). 

Türkiye’de yetişkin eğitimi, yaygın eğitim kapsamı içinde değerlendirilen bir eğitim 

olup yasa ve yönetmeliklerle amaçları, kapsamı ve uygulamalar düzenlenmiştir. Öncül (2000), 

yaygın eğitim için şu tanımı yapmaktadır: 

 

Örgün eğitim ve okul dışı eğitimden ayrı herkesin her yerde vakit vakit ya da sürekli 

olarak gerçek yaşam içinde edinmiş olduğu bilgi, beceri ve tutumlar, kısacası elde 

ettiği öğrenmelerdir. İnsanın, kişisel ilgi ve gereksinimlerine göre okudukları, 

gördükleri, gezdikleri, deneyimleri ve yaşantıları ürünü olan eğitim. Bu anlamı ile 

örgün eğitimin karşıtı olan yaygın eğitim için belli bir kural ya da örgüt, öğretmen ve 

öğrenci etmeni, yazılma, sınav verme vb. gibi işlem ve kurallar söz konusu değildir. 

Bu tür eğitim her zaman, her yerde çok kez bilincinde olmadan herkesi etkileyen bir 

eğitimdir. Ziya Gökalp, E. Krieck vb. düşünürlerin örgün eğitimden de üstün 

buldukları yaygın eğitim, son zamanlarda örgün eğitime bir tepki olarak doğan 

‘okulsuz eğitim’ görüşünde de ağır basmaktadır (ss. 1180-1181).  
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Türkiye’de yetişkinlere yönelik eğitim ve yaygın eğitim, genel ve özel konulu kurslar 

sunan Halk Eğitim Merkezleri ile devletin değişik meslek eğitimi kurumlarını ve özel 

dershaneleri kapsamaktadır. Yetişkin eğitimi ve yaygın eğitim yoluyla, devletin eğitim 

imkânlarından yararlanamamış ya da herhangi bir diploma almadan okulu terk eden kesime 

eğitim imkânları sunulmaktadır. 

1973 tarihli ve 1739 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre; 

“Türk Millî Eğitim Sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana bölümden 

kurulur. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim 

kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim 

faaliyetlerinin tümünü kapsar” (MEB, 2013). 

Yaygın eğitimin amaçları, aynı yasada aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun 

olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir kademesinde bulunan 

veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında,  

1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim 

imkânları hazırlamak,  

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine 

uymalarını sağlayıcı eğitim imkânları hazırlamak,  

3. Milli kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte 

eğitim yapmak,  

4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış 

ve alışkanlıkları kazandırmak,  

5. İktisadi gücün arttırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve 

usullerini benimsetmek,  

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları 

kazandırmak,  

7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi 

doğrultusunda ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı 

imkânlar hazırlamak,  

8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde 

gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır” (MEB, 2013).  

 

Yaygın Eğitimde Kapsamında Yer Alan Eğitim Kurumları 

Türkiye’de yaygın eğitim, genel ve mesleki-teknik olmak üzere iki bölümden 

meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. Pratik kız sanat okulları, 

olgunlaşma enstitüleri, endüstri pratik sanat okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, 

halk eğitimi merkezleri ve çıraklık eğitim merkezleri yaygın eğitim kurumlarından bazılarıdır 

(Erdem, 2007). 

Bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak; 

a) Pratik Kız Sanat okulları 



Educational Policy Analysis and Strategic Research, V 9,N 1, 2014 

© 2014  INASED 
58 

b) Olgunlaşma Enstitüleri 

c) Halk Eğitim Merkezleri 

d) Mesleki Eğitim Merkezleri 

e) Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri 

f) Özel Eğitim 

g) Özel Kurslar 

h) Özel Dershaneler 

i) Meslek Kursları gibi kurumlarda yaygın eğitim hizmetlerine yer verilmektedir. 

2011-12 verilerine göre, yaygın eğitim kurumlarındaki öğrencilerin, eğitimden 

yararlanan toplam öğrencilere oranı yaklaşık olarak %24 civarındadır (TÜK, 2013). 

Yetişkinlere yönelik olan bu kurumlarda amaç, kapsam ve süreleri değişen programlar 

uygulanmaktadır. Bu programların sınırlı bir kısmı bireyleri istihdama hazırlayıcı mesleki 

yaygın eğitim niteliğindedir. Programların pek çoğu ise genç kız ve kadınlara ilgi ve ihtiyaç 

duyduğu konularda beceri kazandırmayı hedeflemektedir (Sezgin, 1999). 2010-2011 öğretim 

yılı itibariyle yaygın eğitim kurumları ve bu kurumlardaki kursiyerlerin sayıları aşağıda Tablo 

1’de verilmiştir: verilmiştir.  

Tablo-1: Yaygın Eğitim Kurumları ve Kursiyer Sayıları (2010-2011 Öğretim Yılı Sonu) 

Kurum/Merkez türü  
Kurum 
Sayısı 

Kursiyer 

Toplam                                Erkek    Kadın 

Yaygın Eğitim Toplamı (4)  13 738 8 524 527 4 144 631 4 379 896 
    Resmi  2 078 4 911 750 1 898 596 3 013 154 
    Özel  11 660 3 612 777 2 246 035 1 366 742 
Mesleki Eğitim Merkezi (3)   310  287 430  233 597  53 833 
Kız Teknik Genel Müdürlüğü Toplamı    351  31 634  1 244  30 390 
    Pratik Kız Sanat Okulu (Kız Teknik)   335  30 013  1 178  28 835 
    Olgunlaşma Enstitüsü   16  1 621   66  1 555 
Erkek Teknik Genel Müdürlüğü (1)   12   509 -   509 
    Pratik Kız Sanat Okulu (Erkek Teknik) (1) -   509 -   509 
    Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezi (1)   12 - - - 
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü   969 4 502 273 1 603 096 2 899 177 
    Halk Eğitimi Merkezi   969 4 502 273 1 603 096 2 899 177 
Özel Eğitim Genel Müdürlüğü   211  15 766  8 972  6 794 
    İş Eğitim Merkezi 
    (Öğretilebilir Zihinsel Eng. (İş Eğt. Mrk.)   135  4 302  2 804  1 498 
    Otistik Çocuklar İş Eğitim Merkezi (1)   14   657   512   145 
    Bilim ve Sanat Merkezi (Üstün Yetenekliler)   62  10 807  5 656  5 151 
Rehberlik Araştırma Merkezi (4)   216  301 989  181 440  120 549 
Turizm Eğitim Merkezi (Tic. Turizm Gn. Md.)   9  1 190   952   238 
Meslek Kursları (3308 sayılı yasaya göre) (1) (2) -  72 948  50 735  22 213 
Özel Öğretim Genel Müdürlüğü  11 660 3 612 777 2 246 035 1 366 742 
    Muhtelif Kurslar  2 150  293 221  156 160  137 061 
    Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları  3 270 1 815 867 1 308 772  507 095 
    Özel Dershaneler  3 961 1 219 472  613 968  605 504 
    Özel Eğitim Okulu (Yaygın Eğitim)   112  23 638  14 279  9 359 
    Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi  1 605  241 746  142 731  99 015 
    Etüt Eğitim Merkezi    562  18 833  10 125  8 708 

(1) Mesleki eğitim merkezleri bağımsız olarak gösterilmiştir. 
(2) Kız Teknik Öğretmen Genel Müdürlüğü’ne bağlı Mesleki Teknik Eğitim Merkezi kurum sayıları örgün eğitim kurumları 
içerisinde gösterilmiştir.  
(3) Bağlı bulundukları meslek lisesinde gösterilmiştir. 
(4) Yaygın eğitim kurumlarınca açılan kurum sayısı Mesleki ve Teknik Okullar içinde gösterilmiştir. 
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2010-2011 öğretim yılı verilerini içeren Tablo-1 incelendiğinde, yaygın eğitim 

kurumlarının çok önemli kısmını özel eğitim kurumlarının oluşturduğu görülmektedir. 11.660 

kurum ile yaygın eğitim kapsamı içinde özel eğitim kurumlarının oranı %85, resmi yaygın 

eğitim kurumlarının ise %15’tir. 12 farklı türde eğitim veren resmi yaygın eğitim kurumları 

içinde halk eğitim merkezleri, %47 ile en yüksek oranda yer almaktadır.  

Ayrıca, yaygın eğitim kapsamı içinde Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı 

bünyesinde yer alan Gençlik Merkezleri gibi resmi kurumlar da bulunmaktadır. Gençlik 

merkezleri, amaçları ve etkinlik çeşitleri bakımından geçlerin yetiştirilmesinde önemli 

katkıları olan kurumlardır. Gençlerin çok yönlü yetiştirilmesi temel amacında olan bu 

kurumlarda, uygulamalı güzel sanatlar, spor etkinlikleri, izcilik, koleksiyonculuk, 

kütüphanecilik, doğayı ve tarihi eserleri koruma ile gösteri ve kutlama etkinliklerine yer 

verilmektedir (Kul, 2011). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki yaygın eğitim kurumları içerisinde oldukça 

önemli bir yere sahip olan Halk Eğitim Merkezlerindeki görsel sanatlar eğitimine ilişkin 

programların türleri, amaçları ve öğretme-öğrenme süreçlerinin analiz edilmesidir. 

Yöntem 

 

Araştırmanın verilerinin toplanmasında nitel araştırma veri toplama tekniklerinden biri 

olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Nitel araştırma, insan zihnindeki kavramların tüm 

sosyal bağlantılarını, olabildiğince en az ve en genel kategorilerde toplama çalışmasıdır. Nitel 

araştırma tekniklerinden biri olarak kullanılan doküman analizi tekniğinde, kategori oluşturma 

süreci izlenir (Türkdoğan, 2000). Bu yöntemde araştırmacı, verileri kodlayarak tablolar 

geliştirir ve sayılara dönüştürebilir (Balcı, 2001).   

Araştırmanın evreni Türkiye’dir. Türkiye’de, 21.05.2010 tarih ve 27587 sayılı Resmi 

Gazete’de yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Yönetmeliği, Haziran 20011 

tarihli ve 2645 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan Halk Eğitim Faaliyetlerinin 

Uygulanmasına Dair Yönerge ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan modüler yaygın eğitim programları, 

çalışma alanı olarak ele alınmıştır. 

Araştırmanın verilerinin çözümlenmesinde yüzde ve frekans analizlerinden 

yararlanılmıştır. 

 

Bulgular ve Yorum 

 

1.1. Yaygın Eğitimde Halk Eğitim Merkezlerinin Yeri  

Dünyada; yetişkin eğitimi merkezi, halk okulu, halk koleji, toplum okulu, çok işlevli 

toplum merkezi, işçi üniversitesi adıyla faaliyet gösteren örgün eğitim dışındaki kurumlar, 

Türkiye’de halk eğitimi merkezi adıyla hizmet sunmaktadır. Bu kurumlar Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı tam resmî kurumlardır. 

Kaynak: Yaygın Eğitim İstatistikleri 2005-2011. http://www.tuik.gov.tr 
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerinin büyük bir bölümü 

“Halk Eğitimi Merkezleri”nce gerçekleştirilir. Bulundukları bölgenin eğitim, öğretim, üretim, 

rehberlik, danışma, kültür ve sanat merkezi olan Halk Eğitim Merkezleri, 1920’lerde Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla ülkede başlatılan okuma yazma sorununu çözümleme, 

milli kültürü yaygınlaştırma, cumhuriyet ülküsünü ve Atatürk ilkelerini benimsetme 

çalışmalarının bir uzantısı olarak ve halk evlerinin boşluğun kapatmak üzere 1956 yılında 

açılmaya başlanmıştır (MEB, 2010). Bu merkezlerde, her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere 

yönelik okuma-yazma kursları, meslek kursları, sosyal ve kültürel kurslar düzenlenmektedir 

(Erdem, 2007). 

29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra, her alanda 

devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştirilmiştir.  Bunların içerisinde eğitim, özel bir yer 

tutmaktadır. Atatürk’ün direktifleriyle Türkiye’ye yabancı eğitimciler davet edilmiştir. Bu 

eğitimciler içerisinde John Dewey önemli bir isimdir. Onun yayınladığı rapor, 1926 yılında 

uygulamaya koyulmuş; böylece örgün eğitimde olduğu kadar yaygın eğitimde (yetişkin 

eğitiminde) de çeşitli adımlar atılmıştır. Bunlardan; Halkevleri ve daha da kabarık sayıdaki 

Halkodaları ve nihayet Halk Eğitim Merkezleri, diğer alanlarla birlikte sanat eğitimini geniş 

kitlelere götürmeyi amaçlıyordu. Halkevleri, güzel sanatlar yoluyla vatandaşları çalışmaya 

yöneltmek, yurdu güzelleştirmek, güzel sanatları sevdirmek ve yaymak için kurulmuştu. O 

yıllarda, sanatçıların eserlerini sergileyebileceği sanat galerilerinin bulunmaması sorununa 

çözüm getiren Halkevlerinin, sanatın desteklenmesi ve geliştirilebilmesi yolunda önemli 

görevler üstlenmiştir. 1950’de siyasi mülahazalarla kapatılana kadar altmış üç ilde 477 

Halkevi ve 4332 Halkodası vardı (Yolcu, 2009). Bugünkü halk eğitim merkezlerinin kökleri, 

işte bu halkevleri ve halkodalarına dayanmaktadır. 

Halk eğitim merkezleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla ülkede 

başlatılan okuma yazma sorununu çözümleme, millî kültürü yaygınlaştırma, Cumhuriyet 

ülküsünü ve Atatürk ilkelerini benimsetme çalışmalarının bir uzantısı olarak ve halk evlerinin 

boşluğunu kapatmak üzere 1953’te açılmaya, 1956’da yaygınlaşmaya başlanmıştır. Sayısı 

günümüzde 969’a ulaşan ve kendisine bağlı eğitim odası, geçici veya sabit kurs merkezleri ve 

kurs yerleri ile yaklaşık 40.000 yerleşim birimine yaygın eğitim hizmeti taşıyan imkâna ve 

güce sahip bulunmaktadır (Yıldırım, 2013). 

Yıldırım (2013), eski halkevi binalarından halk eğitimi merkezine dönüştürülen 

İstanbul-Kadıköy, İstanbul-Eminönü, Kocaeli-İzmit, Erzurum ve Edirne halk eğitimi 

merkezlerinin fiziksel yapıları hakkında şu açıklamayı yapmaktadır: 

Bu merkezlerde çok amaçlı salon, kolayca yer değiştirebilen sandalye ve 

kürsülerden donanmış sınıflar, seminer odaları, atölyeler, resim ve hobi odaları, 

spor salonu, bürolar, öğretmenler odası, çocuk odası, dinlenme odası, kütüphane, 

mutfak, sergi salonu, bilişim sınıfları, laboratuvar, depoların bulunduğu, Batılı 

ülkelerdeki ideal “çok işlevli toplum merkezleri” ile aynı özellik ve nitelikleri 

taşıdıkları görülmektedir. 

 

Bu açıklamalardan, kuruluş aşamasında halk eğitimi merkezlerine gereken önemin 

verildiği ve bu doğrultu nitelikli mekânlara dönüştürüldükleri anlaşılmaktadır. Eğitimin 

niteliğinin fiziksel ortamla ilişkisi düşünüldüğünde, halk eğitim merkezlerinin 
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yapılandırılmasındaki bu tutum, yaygın eğitime verilen önemin de bir ifadesi olarak görülmesi 

gerekir.  

1.2. Halk Eğitim Merkezlerinin Amaçları 

 

Ülkemizde Halk Eğitimi Merkezlerinin amaçları MEB yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği’nde açıklanmıştır. Bu amaçlar özetle;  

1. Bireylere okuma-yazma öğretmek ve yaşam boyu eğitimlerini sağlamak,  

2. Toplum üyelerinin Atatürk devrimlerine bağlı bilimsel, özgür, demokratik düşünme 

güçlerini geliştirici çalışmalar yapmak,  

3. Toplum kalkınmasını sağlamak için, kamusal, özel ve yerel kaynakları harekete 

geçirerek, kalkınma projelerine bireylerin katılımını sağlamak,  

4. Ulusal kültür değerlerini korumak, evrensel kültüre açık olarak geliştirmek ve 

yaygınlaştırmak,  

5. Yerel özellikler ve gereksinimlere göre eğitim-üretim-istihdam, pazarlama ve 

örgütlenmeye yönelik çalışmalar yapmak,  

6. Sanayiinin gereksinimi olan işgücünün yetiştirilmesine yardımcı olmaya yönelik 

olarak çeşitli mesleklerde çalışanların hizmet içinde yetiştirilmesi için gerekli 

olanakları sağlamak,  

7. Kırsal kesimden kente göç eden bireylerin bulunduğu topluluğa uyumunu sağlayıcı 

etkinlikler düzenlemek,  

8. Halk sağlığının korunması, aile planlaması, sivil savunma, sağlıklı konuta kavuşmuş 

bir üretici, tutumlu bir tüketici toplum yaratmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,  

9. Boş zamanları sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmeye yönelik eğitim 

çalışmaları yapmaktır. 

Görüldüğü gibi amaçlar daha ziyade meslek edindirme, işgücü, istihdam; aile 

planlaması, toplumsal ilişkiler, sosyal uyum; zamanı değerli kullanabilme; kültürel değerlere 

sahip çıkma ve koruma gibi daha çok pratiğe yönelik amaçlardır. 

1.3. Halk Eğitim Merkezlerinde Açılabilecek Kurslar 

 

2009 yılına kadar Türkiye’de Halk Eğitim Merkezlerinde açılabilecek kurslar üç 

kategoride toplanmıştı. Bunlar;  

a) Meslek Kursları, 

b) Sosyal-Kültürel Kurslar, 

c) Okuma-Yazma Kurslarıdır. 

2009’a kadar bu kategorilerde açılması mümkün olabilecek kurs sayıları Tablo-2’de 

verilmiştir: 
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Tablo-2: Halk Eğitim Merkezlerinde Açılabilecek Kurs Türleri ve Sayıları (2009) 

Kurs Türü Açılabilecek Kursların Sayısı 
(1) 

Meslek Kursları 505 

Sosyal-Kültürel Kurslar 150 
Okuma-Yazma Kursları 4 

(2)
  

TOPLAM 659 
(1)  

Meslek Kursları ve Sosyal-Kültürel Kurslara kendi alt kategorileri de dahildir. 
(2)

 I. Kademe Okuma-Yazma Kursları, II. Kademe Okuma-Yazma Kursları, Kolaylaştırılmış Okuma Yazma 

Eğitimi Kursları ve İşlevsel Yetişkin Okuma Yazarlığı Programı. 

 

Halk Eğitim Merkezlerinde hangi tür kursların ve nasıl açılabileceği; kursların yıllık, 

haftalık, günlük çalışma süreleri ile bir ders süresi; kurslara öğrenci kabulü ve kayıt; kurslara 

devam zorunluluğu; başarının nasıl değerlendirileceği gibi düzenlemeler Milli Eğitim 

bakanlığı (MEB) Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Halk Eğitimi Faaliyetlerinin 

Yürütülmesine Dair Yönerge ile belirlenmiştir. Buna göre, kurslar genel olarak; 

* Halk eğitimi merkezlerinde, kendi hizmet binalarında,  

* Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde,  

* Eğitim odalarında,  

* Ceza ve ıslah evlerinde,  

* Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde,  

* Kamu ve özel kuruluşlara ait binalarda,  

* Örgün eğitim kurumlarına ait binalarda,  

* Gönüllü kuruluşlarca sağlanan yerlerde,  

* İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde açılır. 

Halk eğitimi merkezlerinin görevleri kurslarla sınırlı olmayıp, kurs dışı eğitsel 

etkinlikler adı altında nitelendirilen seminer, toplantı, konferans, panel, sempozyum, fuar, 

festival, sergi, yarışma, sanatsal oyun ve gösteri ve benzeri faaliyetlerden de bir yıl boyunca 

yaklaşık 5.000.000’nun üzerinde vatandaşımız yararlanmaktadır (Yıldırım, 2013). 

MEB’in 09.07.2009 tarih ve 3627 sayılı genelgesiyle Halk Eğitim Merkezlerinde 

“Modüler Eğitim Programlarının Uygulanması”na geçildi. MEB Yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği’nin 46’ncı maddesinde yer alan kurs türleri ile ilgili sınıflandırma kaldırılmıştır. 

Halen, 2010 yılında yayınlanan MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin 22’nci 

maddesi gereğince kurslar; (1) Mesleki ve Teknik, (2) Genel olmak üzere iki bölümden 

meydana gelmekte bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanmaktadır (MEB, 2010). 

Sürekli güncellenen ve sayıları değişen alanların ve modüler eğitim programlarının sayısı, 

araştırmanın yapıldığı tarihte 62 alana ve 1335 modüler programa ulaşmıştır. Bu programlar 3 

farklı düzeyde meslek edindirme programları ile beceri geliştirme programlarından 

oluşmaktadır. 2. seviye meslek kursları çıraklık, 3. seviye meslek kursları kalfalık ve 4. seviye 

meslek kursları ise ustalık statüsündedir. 4. seviye kurslarına ilköğretim mezunu olmak, diğer 

seviyeler için okur-yazar olmak veya ilkokul mezunu olmak yeterli görülmüştür. Genel 

kurslar ile beceri geliştirme kurslarında seviyelendirme söz konusu değildir.  

Programlar arasında yatay ve dikey geçişler de yapılabilmektedir. Kursiyerler giriş 

koşullarını sağlamaları halinde, daha önce ilgili alanda alt seviyedeki programları bitirme şartı 

aranmaksızın istedikleri seviyedeki bir meslek kursuna katılabilmektedirler.  
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Bugün sayıları 969’a ulaşan Halk Eğitim merkezlerinde, son yıllara ait kursiyer 

sayısına ilişkin veriler ne yazık ki yoktur. Bu konudaki en son veri MEB’in 2003 dönemine 

ait verilerdir. 2003 yılına ait olsa da bu veriler, günümüz verilerine ışık tutması bakımından 

önemlidir. Bu verilere Tablo-3’te yer verilmiştir. 
 

Tablo-3: Türkiye Genelinde Halk Eğitim Merkezlerince Açılan Kurslar ve Kursiyer Sayıları 

(2003) 
 

Kurs Türü 
Açılan Kurs 

Sayısı 
% 

Katılan Kursiyer Sayısı 

Toplam % Erkek Kadın 

Meslek Kursları 11.123 61 510.128 51,3 198.655 311.473 
Sosyal-Kültürel Kurslar 4.717 26 312.572 31,4 141.173 171.399 
Okuma-Yazma Kursları 2.295 13 172.647 17,3 67.583 105.064 
TOPLAM 18.135 100 995.347 100 407.411 587.936 

Kaynak: MEB, Sayısal Veriler 2003-2004. 

 

Tablo-3’teki 2003 yılı verilerine göre %61 oranıyla en fazla Meslek Kursları, %26 

oranıyla ikinci olarak Sosyal-Kültürel Kurslar açılmıştır. En az açılan kurs ise %13 oranıyla 

Okuma-Yazma Kurslarıdır. Bu oranlar ve sıralama kursiyer oranlarında da görülmektedir. En 

fazla kursiyer %51,3 ile Meslek Kursları kapsamında yer almaktadır. Bunu, %31,4 ile Sosyal-

Kültürel Kurslara katılanlar takip etmektedir. Okuma-Yazma Kurslarına katılım ise 

%17,3’tür.  

Bu bulgulara göre, örgün eğitim kapsamında eğitim-öğretim almamış bireylerin, 

yaygın eğitim yoluyla bir meslek edinme gayreti içinde oldukları söylenebilir. 505 program 

ile yelpazesi oldukça geniş olan bu kurslarda bireyler kendilerine yakın hissettikleri 

mesleklerde beceri eğitimi almaktadırlar. Meslek Kurslarına ilişkin diğer dikkati çeken bulgu 

ise, kursiyerlerin %61’inin kadın olmasıdır. Bu kategorideki toplam kursiyerin yaklaşık üçte 

ikisinin kadın olmasının, kadınlar arasında yükselen bir değer olarak ekonomik bağımsızlığa 

duyarlık ve ev ekonomisine katkı sağlama istekleri ile bağıntılı olduğu söylenebilir. Kadın 

kursiyer sayısın fazla olması durumu diğer kurs türlerinde de görülmektedir. Sosyal-Kültürel 

Kurslardaki kadın kursiyerler %54,8, erkek kursiyerler ise %45,2 oranındadır. Sosyal-Kültürel 

Kurslardaki oranın birbirine yakın olması, bu alanda yaşamsal kaygıların hissedilmemesinden 

kaynaklandığı söylenebilir. Diğer bir söyleyişle, bireyler asıl işleri dışında daha çok hobi 

amaçlı bu kurslara katılmaktadırlar. Toplam %17,3 oranında kursiyerle en az oranda kursiyer 

Okuma-Yazma Kurslarına devam edenlerdir. Bu durum, okuma-yazma oranın her yıl artarak 

yükselmesi ile ilgilidir (Tablo-4).  
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Tablo-4a Türkiye’de Okuma-Yazma Oranları, 1935-2000 (6 ve daha yukarı yaştaki nüfus) 
 

Sayım Yılı / 
Cinsiyet 

 

Okuma-Yazma 
Bilmeyenlerin Oranı

(4)
 

Okuma-Yazma 
Bilenlerin Oranı

(4)
 

Erkek 
  

1935 70,65 29,35 

    1940
(1)

 63,80 36,20 

    1945
(2)

 56,33 43,67 

       1950
(3)

 54,48 45,52 

1955 44,06 55,94 

1960 46,37 53,63 

1965 35,90 64,10 

1970 29,69 70,31 

1975 23,79 76,21 

1980 20,02 79,98 

1985 13,48 86,52 

1990 11,19 88,81 

2000 6,14 93,86 

Kadın 
  

1935 90,19 9,81 

    1940 
(1)

 87,08 12,92 

    1945 
(2)

 83,16 16,84 

       1950 
(3)

 80,55 19,45 

1955 74,39 25,61 

1960 75,16 24,84 

1965 67,16 32,84 

1970 58,20 41,80 

1975 49,49 50,51 

1980 45,33 54,67 

1985 31,84 68,16 

1990 28,02 71,98 

2000 19,36 80,64 
(1)

 1940 yılı verileri 1945 ve 1950 yılı verilerinden tahmin edilmiştir.  
(2)

 7 ve daha yukarı yaştaki nüfus.  
(3)

 5 ve daha yukarı yaştaki nüfus. 
(4)

 Oranlar hesaplanırken bilinmeyen kapsanmamıştır. 

Kaynak: DİE, Nüfus İstatistikleri, 2000 

1.4. Yaygın Eğitimde Halk Eğitim Merkezleri ve Görsel Sanatlar Eğitimi 

 

Daha önce de söylendiği gibi, Halk Eğitim merkezlerinde açılan kursların bir kısmı 

Mesleki ve Teknik Eğitim kapsamı içinde seviyelendirilmiş kurslardır. Halk Eğitim 

Merkezlerinde açılan görsel sanatlara ilişkin kurslara baktığımızda, “Genel” ve “Mesleki ve 

Teknik” kategorisinde “Grafik ve Fotoğraf” ile “Sanat ve Tasarım” alanlarını görmekteyiz. 

Grafik ve Tasarım alanında 6 modüler program bulunmaktadır. Bunlardan üçü, 4’üncü seviye 

meslek statüsünde programlardır. Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım programı ile 

Fotoğraf Çekimi programı beceri geliştirme türündedir. Grafik Desen Çizimi programı ise 

Yeterliğe Dayalı bir program olarak belirlenmiştir (Tablo-5).    
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Tablo-5. Grafik ve Fotoğraf Alanının Modüler Eğitim Programları 

FOET Program Adı Seviye Kurs Türü Format 

213 Fotoğraf Baskı Operatörü 4 Mesleki ve Teknik Modüler 

213 Fotoğraf Çekim Elemanı 4 Mesleki ve Teknik Modüler 

213 Grafiker 4 Mesleki ve Teknik Modüler 

342 Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım  Mesleki ve Teknik Modüler 

213 Fotoğraf Çekimi  Genel Modüler 

213 Grafik Desen Çizimi   Mesleki ve Teknik Modüler 

Kaynak: MEB, http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html 

Sanat ve Tasarım alanında öngörülen 24 program bulunmaktadır. Bu programlardan; 

İç Mekân Dekorasyonu, Plastik Sanatlarda Modelleme, Dekoratif Sanatlar Uygulaması, İç 

Mekân Mobilya Düzenleme, Plastik Sanatlar Toparlama ve Yüzey Süsleme olma üzere 6 

program 4. ve 3. seviyedeki Mesleki ve Teknik programlar olarak belirlenmiştir. Geri kalan 

18 programın 10’u seviyelendirilmemiş “Mesleki ve Teknik” programlar kapsamında, 8’i se 

“Genel” programlar kapsamındadır (Tablo-6). 

Tablo-6. Sanat ve Tasarım Alanının Modüler Eğitim Programları 

FOET Program Adı Seviye Kurs Türü Format 

214 İç Mekân Dekorasyon Elemanı 4 Mesleki Ve Teknik Modüler 

211 Plastik Sanatlar Modelcisi 4 Mesleki Ve Teknik Modüler 

211 Dekoratif Sanatlar Uygulayıcısı 4 Mesleki ve Teknik Modüler 

214 İç Mekan Mobilya Düzenleyici 3 Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Plastik Sanatlar Toparlayıcısı 3 Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Yüzey Süslemeci 3 Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Kumlama Tekniği İle Resim  Genel Modüler 

211 Sanatsal Mozaik  Genel Modüler 

211 Üç boyutlu şekillendirme  Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Minyatür  Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Tezhip  Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Yağlı Boya Resim  Genel Modüler 

211 Kat'ı   Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Kumlama Resimde Natürmort  Genel Modüler 

211 Guaj Boya Resim   Genel Modüler 

211 Resim Sanat Eğitimi   Genel Modüler 

211 Sulu Boya Resim   Genel Modüler 

211 Duvar Resmi Uygulama Elemanı   Genel Modüler 

211 Heykel Modelcisi   Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Tasarım Uygulama Modelcisi   Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Alçı Rölyef    Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Heykel Yapımı    Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Gravür    Mesleki ve Teknik Modüler 

211 Hüsn-i Hat    Mesleki ve Teknik Modüler 

 Kaynak: MEB, http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/foet/foet.html 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/ResimSanatEgitimi.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/SuluBoyaResim.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/DuvarResmiUygulamaElemani.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/HeykelModelcisi.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/TasarimUygulamaModelcisi.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/24102011/AlciRolyef.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/24102011/HeykelYapimi.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/Gravur.pdf
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/yeni_programlar/sanat_tasarim/HusniHat.pdf
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Güzel sanatlar eğitimi; her yaştaki birey için gerekli olan ve insan hayatında önemli 

bir yer tutan eğitimdir. Çünkü sanat, bireyin sosyal ilişkilerini ayarlamasını, işbirliği yapma ve 

yardımlaşmayı; doğruyu seçme ve ifade edebilmeyi; bir işe başlama ve bitirme sevincini 

yaşamayı; üretken olmayı ve ürettiklerine estetik değerler katabilmeyi sağlayan bir alan olarak 

her düzeyde gerekli olan bir eğitimdir. İster örgün eğitimde isterse yaygın eğitim kapsamında 

olsun sanat eğitiminin insan hayatında önemli bir yeri vardır. Bu önem, çeşitli nedenlerle 

örgün eğitim kapsamına dahil olmamış ya da sınırlı eğitim almış bireyler için çok daha 

fazladır. O nedenle, Halk Eğitim Merkezleri’nin görsel sanatlar alanında açtığı kurslar önemli 

bir görevi yerine getirmesi bakımından dikkate değerdir.  

Tablo-5 ve Tablo-6’da yer alan programlar ağırlıklı olarak Mesleki ve Teknik program 

türünden programlardır. Bu veriler, 2003 verileriyle benzeşen verilerdir. Bu verilere göre, 

Halk Eğitim Merkezlerindeki programlar meslek edindirme ve mesleki gelişim ağırlıklı 

olduğu anlaşılmaktadır. 

1.4.1. Grafik ve Fotoğraf Alanın Programları ve Modülleri 

 

Grafik ve Fotoğraf alanında yer alan programlardan “Bilgisayar Destekli Reklam ve 

Tasarım”, “Fotoğraf Çekimi” ve “Grafik Desen Çizimi” programları seviyelendirilmemiş 

programlardır. Tablo-7’de bu programlara ait modüllerin neler olduğu gösterilmektedir. 

Tablo-7. Seviyelendirilmemiş Grafik ve Fotoğraf Programları, Yeterlikleri ve Modülleri 

Programın Adı / Yeterlikler 
Modüller 

Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım 
1 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 1 Tasarı İlkeleri 

2 Kompozisyonu renklendirmek 2 Renk 

3 Tasarım programlarını kullanarak tasarım yapmak 

3 Reklâm ve Tasarım 

4 Vektörel Çizim Tabanlı Tasarım Programı 1 

5 Vektörel Çizim Tabanlı Tasarım Programı 2 

6 Görüntü İşleme Tasarım Programı 

Fotoğraf Çekimi  

1 Küçük ve orta format fotoğraf makinelerini 
hazırlamak 

1 Fotoğraf Makineleri 

2 Fotoğraf makinesini ayarlamak 2 Fotoğraf Makinesi Ayarları 

3 Temel fotoğraf çekimi yapmak 3 Temel Fotoğraf Çekimi 

Grafik Desen Çizimi  

1 Basit geometrik formlar çizmek 1 Basit Geometrik Formlar 

2 Cansız modelden desen çizmek 2 Cansız Modelden Çizimler 

3 Tors çizimi yapmak 3 Tors 

4 İnsan figürü çizmek 4 İnsan Figürü 

5 İnsan figürü detaylarını çizmek 5 İnsan Figürü Detayları 

6 İnsan başı çizmek 6 İnsan Başı Çizimi 

7 Objeleri grafiksel yorumlamak 7 Grafiksel Yorumlar 

8 Fikir ve mesajı sembollerle anlatmak 8 Fikir ve Mesajı Sembolleştirme 

9 İmgesel kompozisyon çizmek 9 İmgesel Kompozisyon çizimi 

 

Aşağıda, seviyelendirilmemiş Grafik ve Fotoğraf alanına ait üç programa ilişkin bazı 

açıklamalara yer verilmiştir.  

1.4.1.1. Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. İlköğretimi tamamlamış olmak.  
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2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak.  

3. Bilgisayar Kullanma modülünü başarmış olmak.  

 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 240/128 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir.  

 

1.4.1.2. Fotoğraf Çekimi Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak.  

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 120/96 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  
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4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.1.3. Grafik Desen Çizimi Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/288 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. 

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer; 

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2. Sanat ve Tasarım Alanın Programları ve Modülleri  

 

Tablo-6’da belirtildiği gibi, Sanat ve Tasarım alanında yer alan 24 programdan 6 

tanesi seviyelendirilmiş programlardır. Diğer 18 program seviyelendirilmemiş olmakla 
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birlikte 10 tanesi Mesleki ve Teknik program olup 8 tanesi Genel türündeki programlardır. Bu 

türdeki programlar ve yeterlikleri ile her programa ait modüllere ilişkin bilgiler Tablo-8’de 

gösterilmiştir.  

Tablo-8. Seviyelendirilmemiş Sanat ve Tasarım Programları, Yeterlikleri ve Modülleri 
 

Programın Adı / Yeterlikler 
Modüller 

Kumlama Tekniği İle Resim 

1 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 1 Nokta ve Çizgi 

2 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak 2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

3 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 3 Tasarı ilkeleri 

4 Kompozisyonu renklendirmek 4 Renk 

5 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak 5 Doku 

6 Özgün strüktür uygulamaları yapmak 6 Strüktür 

7 Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak 7 Perspektif 

8 Kumlama tekniği ile redim yapmak 8 Kumlama Resim 

Sanatsal Mozaik  

1 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 1 Nokta ve Çizgi 

2 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak 2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

3 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 3 Tasarı ilkeleri 

4 Kompozisyonu renklendirmek 4 Renk 

5 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak 5 Doku 

6 Özgün strüktür uygulamaları yapmak 6 Strüktür 

7 Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak 7 Perspektif 

8 Mozaik resim analizleri yapmak 8 Mozaik Analizleri 

9 Mozaik resim kompozisyonları yapmak 9 Mozaik Kompozisyon 

10 Mimari yüzeylere mozaik yapmak 10 Mimari Yüzeylerde Mozaik 

11 Donatı yüzeylerine mozaik yapmak 11 Donatı Yüzeylerinde Mozaik 

12 Dekoratif ürünleri mozaik ile kaplamak 12 Dekoratif Ürünlerde Mozaik 

13 Füzyon vitray için cam kesimi yapmak 13 Cam Kesimi 1 

14 Mozaik vitraya uygun cam parçaları yüzeye yapıştırmak 14 Mozaik Vitray 

Yağlı Boya Resim  

1 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 1 Nokta ve Çizgi 

2 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak 2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

3 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 3 Tasarı ilkeleri 

4 Kompozisyonu renklendirmek 4 Renk 

5 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak 5 Doku 

6 Özgün strüktür uygulamaları yapmak 6 Strüktür 

7 Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak 7 Perspektif 

8 Yağlı boya resim yapmak 8 Yağlı boya Resim 

Kumlama Resimde Natürmort  

1 Natürmort reşide temel bilgiler 1 Kumlama Natürmort 

2 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 2 Nokta ve Çizgi 

3 Form tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 3 Tasarı ilkeleri 

4 Perspektif ilklerine uygun çizim yapmak 4 Perspektif 

5 Doğal renkli taşların kırılıp kum haline getirilmesi 5 Doğal Renkli Taşlar 

6 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturma 6 Doku 

7 Renkli doğal taşları kırıp kum haline getirip iki rengi 
birbiri ile karıştırarak renk elde etme 

7 Kompozisyonu Renklendirme 

8 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışma 8 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

9 Özgün strüktür uygulamaları yapmak 9 Strüktür 

10 kumlama tekniği ile natürmort 10 Kumlama Resim 

11 Resim üstten rötuşlamasını yapma 11 Rötuş 

12 Bitmiş resmin üzerine koruyucu uygulama 12 Resim koruyucu 

Guaj Boya Resim  
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1 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 1 Nokta ve Çizgi 

2 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak 2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

3 Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak 3 Perspektif 

4 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 4 Tasarı ilkeleri 

5 Kompozisyonu renklendirmek 5 Renk 

6 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak 6 Doku 

7 Özgün strüktür uygulamaları yapmak 7 Strüktür 

8 Çalışmayı guaj boya tekniği ile renklendirmek 8 Guaj Boya Tekniği 

Resim Sanatı Eğitimi  

1 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 1 Nokta ve Çizgi 

2 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak 2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

3 basit geometrik formlar çizmek 3 Basit Geometrik Formlar 

4 Cansız modellerden desen çizmek 4 Cansız Modeller 

5 Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak 5 Perspektif 

6 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 6 Tasarı ilkeleri 

7 Kompozisyon renklendirmek 7 Renk 

8 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak 8 Doku 

9 Tors’un çizimini yapmak 9 Tors 

10 İnsan figürü detaylarını çizmek 10 İnsan Figürü Detayları 

11 İnsan figürü çizmek 11 İnsan Figürü 

12 Yüzün ayrıntılarını çizmek 12 Yüzün Ayrıntıları 

Sulu Boya Resim  

1 Nokta ve çizgi ile yüzey düzenlemek 1 Nokta ve Çizgi 

2 Objeleri açık, koyu, ışık ve gölge ile çalışmak 2 Açık, Koyu, Işık ve Gölge 

3 Perspektif ilkelerine uygun çizim yapmak 3 Perspektif 

4 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek 4 Tasarı ilkeleri 

5 Kompozisyonu renklendirmek 5 Renk 

6 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak 6 Doku 

7 Özgün strüktür uygulamaları yapmak 7 Strüktür 

8 Çalışmayı sulu boya tekniği ile renklendirmek 8 Sulu Boya Tekniği 

Duvar Resmi Uygulama Elemanı  

1 Geleneksel bezeme remi analizleri yapmak 1 Bezeme Resim 

2 Bezeme kompozisyonu yüzeye aktarmak 2 Bezem resim uygulama 

3 Fresko resim etütleri yapma 3 Fresko resim 

4 Duvar resmi (Grafitti, Mural Painting) alternatiflerini 
etüt etmek 

4 Duvar resmi alternatifleri 

5 Duvar resmi (Grafitti, Mural Painting) yapmak 5 Duvar resmi 

6 Baskı tekniğiyle duvar resmi (Grafitti, Mural Painting) 
yapmak 

6 Baskı duvar resmi 

7 Sgrafitto sıvası yapmak 7 Sgrafitto sıvası 

8 Sgrafitto tekniğiyle tipografik düzenleme yapmak 8 Tipografik sgrafitto 

9 Sgrafitto tekniğiyle grafik simge tasarımı yapmak 9 Sgrafitto grafik resim 

 

Aşağıda, seviyelendirilmemiş Sanat ve Tasarım alanına ait sekiz programa ilişkin bazı 

açıklamalara yer verilmiştir. Bu açıklamalar, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel 

Müdürlüğü’nün ilgili internet sayfasından ulaşılmıştır. 

1.4.2.1. Kumlama Tekniği İle Resim Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 
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Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/368 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir.  

 

1.4.2.2. Sanatsal Mozaik Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak.  

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 560/432 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  
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1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2.3. Yağlı Boya Resim Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/368 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2.4. Kumlama Resimde Natürmort Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 720/576 saat olarak planlanmıştır.  
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2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2.5. Guaj Boya Resim Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/272 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  
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3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2.6. Resim Sanat Eğitimi Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 480/368 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

 

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2.7. Sulu Boya Resim Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/272 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  
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Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  

5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

1.4.2.8. Duvar Resmi Uygulama Elemanı Programının Kapsamı 

Giriş Koşulları: 

1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.  

2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere 

sahip olmak. 

Eğitim Süresi: 

1. Meslek programının toplam eğitim süresi 360/288 saat olarak planlanmıştır.  

2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller 

ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.  

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.  

1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.  

2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.  

3. Bireylerin aktif olması sağlanır.  

4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.  

5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.  

6. Bireylere meslekî yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.  

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları: 

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;  

1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.  

2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.  

3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.  

4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.  
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5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan 

kazanımlara sahip olabilecektir. 

Sonuçlar ve Tartışma 

 

Türkiye’de Halk Eğitim Merkezlerindeki eğitim programları 2009 yılından itibaren 

modüler eğitim sistemine göre tasarımlanmakta ve sürekli yeni programlar eklenebilmekte ya 

da çıkarılabilmektedir. Görsel sanatlar eğitimine ilişkin programlar da aynı sisteme göre 

tasarımlanmaktadır. Bu sistem içindeki programlar iki alanda toplanmaktadır: (1) Mesleki ve 

Teknik Programlar, (2) Genel Programlar. 

Görsel sanatlar kapsamındaki alanlara bakıldığında her iki türden programlara yer 

verildiği görülmektedir. Bu programlar da iki alanda toplanmıştır; (1) Grafik ve Fotoğraf 

Alanı, (2) Sanat ve Tasarım Alanı. Her iki alandaki programların çok önemli bir kısmı 

Mesleki ve Teknik türündedir. Bunların bir kısmı 3. ve 4. düzeyde mesleklere yönelik 

programlardır. Yani bu programlar için ön görülmüş asgari süreyi tamamlayan 

kursiyerler/öğrenciler, meslek sahibi olma statüsünü alabileceklerdir. Bu durum, Halk Eğitim 

Merkezlerinin kuruluş amaçlarıyla örtüşmektedir. Çünkü MEB Yaygın Eğitim Kurumları 

Yönetmeliği’ndeki amaçlara bakılırsa, ağırlığın bu yönde olduğu görülecektir. Özellikle 

Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan Halk Evleri ’nin kuruluş sebeplerinden olan 

okuma-yazma kurslarının yanı sıra, toplumda ihtiyaç duyulan beceriye yönelik meslek 

erbabının/ustaların yetiştirilmesi amacı, halk evlerinin Halk Eğitim Merkezlerine 

dönüştürülmesinden sonra da belirleyici olmuştur. Yaygınlaştırılan kurslarla gittikçe eritilen 

okuma-yazma bilmeyen nüfus nedeniyle okuma-yazma kurslarının önemi giderek azalmış 

olsa da, bir mesleğe yönelik kursların önemi günümüzde de artarak devam etmektedir. Ne var 

ki, bir meslek sahibi olmak ve geçimimizi sağlamak gibi pratik ve pragmatik yönümüz olduğu 

kadar, kültürel bir varlık olduğumuz da hatırlanırsa sanat ve kültür alanındaki eğitimimizin de 

hatırı sayılır öneminin olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle, örgün eğitimde olduğu kadar yaygın 

eğitim kurumları içindeki sanata ilişkin eğitimlerin önemi büyüktür. Bu öneme yönelik olarak 

merkezlerde sanat eğitimine yönelik çok farklı alanlarda farklı sayıda programlar ve modüler 

kurslar açılmaktadır. Bunlardan bir kısmı da görsel sanatlara ilişkin kurslardır.  

Görsel sanatlara ilişkin “Grafik ve Fotoğraf” alanı ile “Sanat ve Tasarım” alanının 

program tanımlarına bakıldığında, temelde ortak modüllerden oluştuğu görülmektedir. Bunlar 

özellikle tasarım elemanları ve ilkelerine ilişkin modüllerdir. Bu da doğal olarak beklenen bir 

durumdur. Çünkü görsel sanatların her dalında tasarı ilkeleri ile elemanlar ortaktır. Ne var ki 

her programın öğrenci kazanımlarının da bire bir aynı olması düşündürücüdür. Çünkü her 

programın kapsamı ve özellikleri farklıdır. Bu nedenle, her programın kendi özelliğine göre 

öğrenci kazanımları yeniden gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. 

Halk Eğitim Merkezlerindeki görsel sanatlara ilişkin eğitimi inceleme temel amacında 

olan bu çalışmada elde edilen bir diğer sonuç ise programlarda görsel sanatlar kültürüne hiç 

yer verilmemiş olmasıdır. Daha önce de ifade edildiği gibi programların ağırlıklı olarak 

meslek edindirmeye yönelik olduğu söylense bile bir meslek kendi kültürü ile ancak daha 

nitelikli olabilir. Kaldı ki meslek edindirmeye yönelik olmayıp hobi amaçlı da olsa bir alanın 

kültürü o alanın olmazsa olmaz niteliğindeki bir özelliğidir. Görsel sanatlar alanı için de bu 

geçerlidir. Görsel sanatların hangi dalı için bir eğitim veriliyorsa uygulamalı çalışmalar, o 

alanla ilgili olarak sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik alanlarıyla kaynaştırılarak 

verilmelidir. Hatta özellikle mesleğe yönlendirme amaçlı olmayan bireysel gelişim 

programlarında buna daha da önem verilmelidir. O nedenle programlara bu amaca yönelik 

yeni modüller eklenmelidir. Böylece, bir sanat ürünü ortaya koyma becerisi (uygulama) 

yanında bireyler, sanatın ve sanat eserlerinin tarihsel süreçler içindeki seyrini, önemini ve 

yerini kavrayabilecek (sanat tarihi); bir sanat eserini çözümleyebilecek (sanat eleştirisi); 
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sanatın doğasını, sanat eserinin niteliğini tartışabilecektir (estetik). Bugünün çağdaş sanat 

eğitimi yöntemlerinden bir olan Disipline Dayalı Sanat Eğitimi Yöntemi/DDSE (Discipline-

Based Art Education), örgün eğitimde uygulanabildiği gibi, yaygın eğitimde de uygulanabilir. 

DDSE, kaynağını sanattan alan sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik 

disiplinlerinin/alanlarının bir bütünlük içinde ele alınması temeline dayanmaktadır. Her 

yaştaki bireye uygulanabilecek bu yöntemde uygulamalar kadar diğer üç disiplin de aynı 

önemle kapsamda yer alır ve uygulanır. Böylece sanat ürünü ortaya koyma becerisi yanında 

onu anlama, eleştirme ve tartışma konusunda da bireylerin yetiştirilebilmesi sağlanabilecektir.  

Türkiye’de yaygın eğitim kapsamında 62 alan ve 1335 modüler programla çok önemli 

görevler üstlenen Halk Eğitim Merkezlerindeki görsel sanatlara ilişkin düzenlemelerin yanı 

sıra;  

 Kültür Bakanlığı ve özel sektör bünyesindeki müze ve galerilerin sayıları 

artırılmalıdır. 

 Özellikle müzelerde yürütülebilecek sanat eğitimi etkinlikleri yoluyla her yaştaki 

bireyler sanat eğitimiyle karşılaştırılabilmelidir. 

 Devlet, sanat eğitimi konusunda özel sektörü teşvik etmeli ve katkı sağlamalıdır.  

 Örgün eğitim kapsamı dışında kalan bireylerin sanatsal etkinlikleri fark edebilmesinde, 

bilgilenebilmesinde ve bu etkinliklere katılabilmesinde önemli katkıları 

yadsınamayacak olan yazılı ve görsel basında sanata daha fazla yer vermeleri 

konusunda yasal düzenlemelere gidilmelidir. 
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