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Abstract 

 

It has been researched the effects of the education which has been applied on the tenth grade students 
at Şişli Industrial Vocational High School to determine the knowledge level of the subject of 
Perspective and Projection in the lesson of vocational and technical drawing by using photograph as a 
material of visual education. It has been worked on with sixteen scholars at Anatolian Technical High 
School and seventeen scholars at Industrial Vocational High School. Before applying different kinds of 
teaching methods for teaching the subject of Perspective and Projection, cognitive skills test and 
perspective and projection achievement test had been applied as a pretesting. In order to determine 
the security of the achievement test prepared by the teacher, Cronbach Alpha reliability calculator has 
been used. The subject of Perspective and Projection have been treated with lectures on the control 
group, on the other hand, on experimental group, it has been treated using taken photographs realted 
to the subject. After the lessons had been treated, perspective and projection achievement test were 
applied as a last test on experimental groups. The datas obtained have been evaluated in line with 
hypothesis with the help of SPSS package program. Kruskal Wallis Test has been used for determining 
the cognitive skills test and pretest scores of control and experimental groups. In terms of two different 
kinds of teaching methods, Wilcoxon Signed Rank Test has been used with the purpose of determining 
whether there is a statistical significant difference between perspective and projection avhievement 
test-pretests and last tests which the students involved in control and experimental groups. Mann-
Whitney U Test has been used in an attempt to compare the success grades of the students involved in 
the first and second experiment. As a result of the assessments, it has been established that the last 
scores of the test of the students on the experimental group including teaching method using material 
of photograph are considerably higher than the last scores of the test of the students on the control 
group including lectures. 
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Meslek Lisesi Teknik Resim Dersinde Fotoğraf Destekli Öğretimin 
Etkililiği 

Özet 

Bu çalışma ile Şişli Endüstri Meslek Lisesi 10. Sınıf öğrencilerinin, Mesleki ve Teknik Resim dersi 
Perspektif ve İzdüşümü konusu hakkında bilgi düzeyleri tespit edilerek, buna görsel öğretim materyali 
olarak Fotoğrafı kullanılarak yapılan öğretimin etkisi araştırılmıştır. Anadolu Teknik lisesinde 
öğrenim gören 16 öğrenci ve Endüstri Meslek Lisesi öğrenim gören 17 öğrenci ile çalışılmıştır. 
Perspektif ve İzdüşümü konusunun öğretilmesinde farklı öğretim yöntemlerinin uygulanmasından 
önce, Mantıksal Düşünme Yeteneği Testi ve Perspektif ve İzdüşümü Başarı Testi ön test olarak 
uygulanmıştır. Öğretmen tarafından hazırlanan başarı testinin güvenilirliğini tespit etmek için 
“Cronbach Alfa” güvenilirlik ölçütü kullanılmıştır. Perspektif ve İzdüşümü konusu kontrol grubunda 
düz anlatım tekniği ile deney gruplarında ise sadece konuyla ilgili çekilmiş Fotoğraflar kullanılarak 
işlenmiştir. Derslerin islenmesinden sonra Perspektif ve İzdüşümü Başarı Testi hem kontrol grubuna 
hem de deney gruplarına son test olarak uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programından 
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faydalanılarak hipotezler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Kontrol ve deney gruplarının mantıksal 
düşünme yetenek testi ve ön test puanlarının belirlenmesinde Kruskal Wallis Testi kullanılmış. İki 
farklı öğretim yöntemi açısından, kontrol ve deney grubunda bulunan örgencilerin Perspektif ve 
İzdüşümü Başarı Testi ön testleri arasında, son testleri arasında ve ön test-son test puan farkları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek maksadıyla “Wilcoxon 
işaretlenmiş Sıra Sayıları Testi” kullanılmıştır. Deney 1 ve deney 2 grubu örgencilerinin basarı 
puanlarının karsılaştırılmasına ilişkin “Mann Whitney U- Testi” kullanılmıştır. Değerlendirmeler 
sonucunda Fotoğraf materyali kullanılarak yapılan öğretim tekniğinin uygulandığı deney grubu 
öğrencilerinin son testin puanlarının, düz anlatım tekniğinin uygulandığı kontrol grubu öğrencilerinin 
son test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Perspektif, İzdüşümü, Görüntü Çıkarma, Fotoğraf 

1.Giriş 

Meslek Lisesi öğrencilerin en çok zorlandığı derslerin başında Teknik Resim dersi 
gelebilmektedir. Teknik Resim dersinde üç boyutlu düşünme yeteneği kullanımı 
gerektiği için öğrencilerin bu dersi anlama ve konuları birbiriyle ilişkilendirme 
noktasında kavram karmaşası yaşamasına neden olabilir. Bu kargaşayı en aza 
indirgemede ve algılama yeteneğini geliştirmede, görsel materyallerden Fotoğrafın 
derslerde kullanılması konulara görsellik katmak suretiyle öğrencilerin konuyu 
anlama sürecinin hızlanması ve kavranması açısından faydalı olabilir (Atasoy, 
2006). 

Öğrenciler üç boyutlu olan nesneleri, teknik çizimi yapılacak parçaları, sözel yolla 
anlatılan bilgilerle somutlaştırmakta zorluk çekebilirler. Teknik Resim derslinde 
verilen konuların çoğunluğu üç boyutlu düşünme yeteneği gerekebilmekte ve 
sadece sözel yolla anlatılmaya çalışıldığında yeterince anlaşılabilmektedir. 
Öğrenciler hakkında fazla bilgiye sahip olmadıkları çizimi yapılacak teknik makine 
parçalarını, sadece kendilerine verilen sözel bilgilerle, zihinde canlandırmaları 
oldukça zor olabilir. Oysaki anlatılanları somut olarak görmek zihne 
yerleştirmelerini kolaylaştırarak öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Öğretimde kullanılan 
görsel ve işitsel materyaller kalıcı öğrenmeler için daha çabuk ve daha kalıcı 
olabilir. Yapılan araştırmalar, duyu organları ile öğrenilenler içerisinde görsellerin 
önemli bir yer işgal ettiğini göstermektedir (Kadayıfçı, 2008). 

Göz kulak gibi duyu organlarımızın her biri öğrenmeye etkisi aynı değildir. Duyu 
organlarımızın içinde en etkili organımız gözüzdür. Göz vasıtasıyla gelen uyarılar 
diğer uyarılara göre daha güçlüdür. Gelen uyarıların beyinde saklanması ve yeri 
geldiğinde hatırlanması kolaydır (Binbaşıoğlu, 1995). 

Wittrock görselliğin öğrenmeye olan katkısını açıklamaya yönelik yapılan 
araştırma bulguları; görsellik hatırlama ve öğrenmeyi artırdığı sonucunu vermiştir. 
Fotoğrafın kullanımı sözel bilgilerin daha kolay kaydedilmesini sağladıkları için, 
fotoğraflarla anlatılan konuların hatırlanmasını çok kolay hale getirmektedir 
(Çilenti, 1979). 

1.1 PROBLEM DURUMU 

Meslek Lisesi öğrencileri Teknik Resim dersindeki Perspektif ve İzdüşümü ile ilgili 
kavramları anlamada ve çizime aktarmakta sıkıntı yaşamaktadır. Bazı öğrenciler 
önemli Perspektif ve İzdüşümü tam anlamıyla algılayamadan ezbere dayalı 
öğrenme yöntemine başvurabilmektedir (Akkuş, 2007). 
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Teknik Resim dersi, diğer derslere göre konuların anlaşılması için gerekli beceriler 
ve uygulamaya yönelik konuların sayısı fazladır. Bu konuların öğrenilmesinde 
yalnız yöntemlerin ve tanımlarının yapılması yeterli değildir. Teknik Resim 
derslerinde kullanılan Fotoğraf öğrencinin çok boyutlu düşünme yeteneğini 
geliştirir (Akkoyunlu, 2006). Ülkemizde Teknik Resim dersinde yaşanan sorunların 
nedeni ders programlarında bulunan teorik bilgilerin tahtaya yazılarak 
anlatılmasıdır. Geleneksel ders anlatım yöntemleri bilgi aktarımına 
dayanmaktadır. Çağdaş programların temelinde ise, çok yönlü bilgi sunma ve bilgi 
edinme ön planda tutar (Novak ve Gowin, 1984). 

Teknik Resim dersindeki Perspektif ve İzdüşümü konusunda daha önce 
öğrencilerin karsılaşmadığı teknik parçaların çizimi istenmektedir. Öğrencilerden 
iki boyutlu perspektif görüntüsü verilen bu parçaların önden, yandan ve üsten 
görüntüsünün zihinde düşünülüp kâğıda teknik çizim kurallarına göre aktarılması 
istenmektedir. Öğrenciler, dersteki bilgileri algılayamadan, çizim yapmaya 
çalışmaktadırlar. Fakat bilgiler öğrencinin zihninde tam olarak yerleşmediği için 
doğru çizimini yapamamaktadırlar. Bunun doğal sonucu olarak öğrenci, Teknik 
Resim dersinin sıkıcı ve zor olduğunu düşünerek, “Nasılsa, çalışsam da olmuyor.” 
fikrine kapılmaktadır. Lakin Teknik Resim dersi öğrencinin, şekilleri üç boyutlu 
olarak algılamasını, çizim yapmasını daha kolaylaştıracaktır. Öğrenci Perspektif ve 
İzdüşümü konularını çizebildiği için Teknik Resim dersini sevecektir (Begoray, 
2001). 

Edgar Dale’nin “Yaşantı Konisi”nde göre, öğrenci okuduklarının yüzde 10’unu, 
işittiklerinin yüzde 20 ’sini, gördüklerinin yüzde 30’unu, hem görüp hem 
işittiklerinin yüzde 50’sini, söylediklerinin yüzde 80’ini, davranışlarıyla beraber 
söylediklerinin yüzde 90’ını hatırlar (Demirel, 2002). 

Etkili öğrenim için öğretmen sınıfta ders ile ilgili fotoğrafları kullanılarak 
öğrencileri pasif durumdan kurtarır. Verilen şekillerin anlaşılması ve çizime 
aktarılması bu teknik ile kolay anlaşılması sağlanır (Bumen, 2004). 

Yapılan çalışmalara görsel algı ile düşünce birliğin tekrardan kurulmaya 
başlanıldığını ifade etmektedir. Eğitimde görme tekniği ve hitap ettiği diğer 
amaçlar, sanat alanındaki bilişselliğin birbiri ile dayanışma halinde olduğunu 
göstermektedir (Arnheim, 2012). Günümüzde sanatın sadece sanat yapıtlarından 
oluşmadığını, sanat yapıtlarının birer teorem olduğu ve öğretmenlerin, 
öğrencilerin başarısının da, görsel algıyı geliştiren eğitim görmelerine bağlı 
olduğunu savunmuştur (Arnheim, 2012). Sanatsal eğitim çeşitliliği ile yapılan 
eğitimin, öğrencilerin konuya sadece bakmak yerine görebilmeyi, çevresiyle 
sürekli iletişim kurabildiği, herhangi bir şeyin farkına varabilmeyi; görsel algının 
öğrenci öğrenmesine olan katkısına ve araştırmamıza ışık tutar (Yılmaz, 2010). 
Callow’ un yaptığı bir araştırmasında Görsel okuryazarlığın kazanılmasını 
amaçlayan sınıflarda, öğrencilere verilen görsel materyallerde bulunan resimler ile 
öğrencilerin konuyu kavramaları üzerine etkisi araştırılmıştır. Görsel materyallerle 
yapılan çalışmalar sonunda öğrencilere, materyallerde bulunan görsel fotoğraf, 
resim, grafik ve şekiller ile ilgili sınav yapılarak ve öğrencilerin hedeflenen bilgileri 
hatırlama ve kullanabilme düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. Sınav sonucunda 
görsel materyallerle yapılan eğitimin öğrencilerin, gördükleri fotoğraf, resim, 
grafik ve şekilleri anlayabilme, fotoğraf, resim, grafik ve şekillerle yazı arasında 
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bağlantı kurabilme ve görselleri verilen yazıya göre analiz edebilme 
yeteneklerinde gelişme bulunduğu saptanmıştır. Görsel Okuryazarlığın ve eğitimde 
görsel materyal kullanmanın önemini ve öğrencilerin bu materyalleri 
anlayabilmeleri için ihtiyaç duyulan sorunlara cevap aranmıştır (Callow, 2008). 

“Instructional Designer's Intentionsand Learners-Perceptions of the Instructional 
Functions of Visuals in an Learning Contect. Inha University ‟ isimli çalışmada, 
görsel materyaller ile öğrencilerin algıları üzerine inceleme yapılmıştır. Çalışma 
sonunda, görsel materyaller ile öğrencilerin algılarının olumlu artış olduğu 
görülmüştür (S.H. 2010). Görsel algı kavramını farklı açılardan incelendiğinde, 
görsel algı yeteneğinin eğitim vasıtasıyla geliştirilebildiği kabul edilmiştir. 
Öğrencilerin zihinlerinde bulunan kalıplardan sıyrılarak, fotoğraf, resim, grafik gibi 
görüntüleri kolaylıkla algılayan bireylerin yeni ve yaratıcı fikirler düşünebildiği 
saptanmıştır (Deneçli, 2011). 

1.2 ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırma, Meslek Lisesi öğrencilerinin Fotoğraf kullanımının Teknik Resim 
dersi öğretimine katkısını belirlemeyi amaçlar. Bu amaç düşünüldüğünde 
aşağıdaki problemlere cevap aramaya başlanmıştır. 

1. Okulda bulanan Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerin öğrenme 
düzeyleri arasında fark var mıdır? 

2. Teknik Resim dersinde Düz Anlatım Tekniği ve Fotoğraf Tekniği arasındaki 
öğrenme farklılıkları nedir? 

3. Perspektif ve İzdüşümü öğretiminde fotoğraf kullanımının öğrenci başarısına 
etkisi ile ilgili görüşleri nedir? 

1.3 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Perspektif ve İzdüşümü konusunda fotoğraf kullanımının derse olan katkısı ile ilgili 
görüşlerini hedef alan bu çalışma, aynı zamanda Teknik Resim eğitimiyle ilgilenen 
kişilerin görsel uygulamalar hakkında daha olumlu bir bakış açısı kazanmalarını da 
sağlamayı amaçlamıştır. Öğretmenler öğrenme-öğretme süreçleri boyunca, 
öğrencilerin bilişsel, duyuşsal tutum ve davranışlarını harekete geçirerek, çeşitli 
eğitim-öğretim materyallerden yararlanarak öğrenmeyi gerçekleştirmeyi 
planlamaktadır. Bundan dolayı, öğretmenler, öğrenciler için dersi daha kalıcı hale 
gelmesi için, soyut kaldığını düşündüğü ve öğrenilmesi güç olan ders konularını, 
fotoğraf materyallerinden yararlanarak yapabilmektedir. Konuyla ilgili Fotoğraflar 
yardımıyla öğrencilerde bilgileri kalıcı hale getirmeyi, sosyal yaşamda bu bilgileri 
etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlar. Sınıf ortamında öğretmen aynı derste; 
sözel öğrenme yeteneğine sahip öğrencilere, görsel öğrenme yeteneğine sahip 
öğrencilere ve psikomotor öğrenme yeteneğine sahip öğrencilere hitap edebilmesi 
mümkün olamadığı için, mutlaka farklı materyalleri kullanması gerekmektedir 
Fotoğraflar, Öğretmen konuyu anlatırken, sınıfta bulunan, hazır bulunuşluk 
seviyeleri farklı olan öğrencilerin bütününe hitap edebilmesini sağlar. 

Öğrencilerin herhangi bir görsel uyaranla ilgili muhakeme yapabilme becerilerinin 
gelişimine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Perspektif ve İzdüşümü konuları ile 
ilgi öğrencilerin bilgi ve becerilerinde, sınıf geçmede ve okul dışındaki hayatında, 
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staj ve gelecekteki iş hayatını kolaylaştıran kazanımlar edinirler. Perspektif ve 
İzdüşümü konularında çok yönlü düşünebilme yeteneği ve muhakeme edebilme 
eylemi gibi ileri düzey uğraş gerekli olduğu kabul edildiği için öğrencilerin bu 
derse karşı önyargısı oluşur. Öğrencilerin bu önyargısı, Teknik resim dersini 
sevmeme ve başarı gösterememe eylemine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu tür 
derslerde Fotoğraf kullanılarak zenginleştirilmiş öğrenme ortamı sayesinde 
öğrencilerin başarısı artabilecektir. 

1.4 TANIMLAR 

Görsel Materyal: Ders konularıyla ilgili bir bilgiyi açıklamayabilmek için 
kullanılan görme duyumuz olan gözlerimize hitap eden materyallere verilen addır 
(Heinich, Molenda, Russell, J. D. & Smaldino, 2002). 

Eğitim: 1950 yıllarında kullanılan program geliştirme alanında çalışmalar yapan 
Tyler, eğitimi "Bireylerin davranış biçimlerini değiştirme süreci" olarak 
tanımlamıştır. Eğitimin tanımı o günden beri kabul görmüştür (Fidan,1983). 
Eğitim, planlanmış hedeflere göre insanlarda davranış değiştirmeyi sağlayan planlı 
etkinliklerdir (Demirel, 1998). 

Değerlendirme: Kazanılması planlanan davranışların hedeflerin ulaşılma durumu 
ile ilgili herhangi bir kanıya varma durumudur (Demirel, 1998). 

Öğretim: "Öğretim" , insan yaşamda belirli süreçlerde kazandırılan, plânlı, 
programlı, davranışların değiştirilmesini hedefleyen bir kavramdır (Varış, 1998). 
Öğretim eğitim sisteminde bulunan süreçlerden birisidir. Öğretim, öğrenci 
gelişimini sağlayan ve öğrenmenin başlaması, devam ettirilmesi ve gözle görülen 
davranış değişikliği için yapılan etkinliklerdir. Öğretim, hedefler doğrultusunda 
planlanan öğrencilere bilgiyi aktarma sürecidir (Açıköz, 1996). 

Öğrenci: Meslek Lisesinde Anadolu Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerdir.     

2. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan araştırma ile elde edilen verilere bağlı olarak aşağıdaki sonuçlara 
ulaşılmıştır. Şişli Endüstri Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi öğrencileri okul 
türlerine göre eğitim almaktadırlar. Anadolu Teknik Lisesindeki öğrenciler SBS 
sınav sonuçlarına bağlı olarak okulu kazanarak bölümlere gelmektedirler. Sınıf 
mevcutları daha az, verilen eğitim müfredatı daha kapsamlı, okul staj zamanları ve 
süreleri diğer okul türünden kaynaklanan farklılıklar sebebiyle öğrencilerin ders 
başarıları daha yüksektir. Endüstri Meslek Lisesinde eğitim alan öğrenciler ise 
kayıt önceliğine bağlı olarak, okulun kapasitesine bağlı olarak, hiçbir koşul talep 
etmeden kayıtları yapılmaktadır. Sınıf mevcutları daha fazla, verilen eğitim 
müfredatı kapsamı daha az, okul staj zamanları ve süreleri Anadolu Teknik okul 
türüne göre farklılıklar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak öğrencilerin ders 
başarıları daha düşük, öğrenciler ile yaşanan sorunlar daha yüksektir. Dolayısıyla 
Teknik Resim dersinde çok yönlü düşünebilme yeteneği, bir cismin zihninde farklı 
yönlerde çevirerek çizim yapabilme yeteneği, mantıksal düşünme becerileri daha 
fazla gerekli olduğu için Endüstri Meslek Lisesi okul türünde eğitim almakta olan 
öğrenciler, Teknik Resim dersinde daha çok zorlanmaktadırlar. Bu araştırmada 
Deney ve kontrol gruplarının oluşturulması okul türlerine göre yapılmıştır. 
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Uygulamaya öncelikle çok yönlü düşünebilme yeteneği, bir cismin zihninde farklı 
yönlerde çevirerek çizim yapabilme yeteneği, mantıksal düşünme becerilerine 
ilişkin ölçüm yapan 30 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. Bu ölçüm ile her iki 
okul türüne ait grupların almış oldukları puanlarının birbirine çok yakın olduğu ve 
aradaki farkın önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Yapılan 14 haftalık eğitim 
süresince Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerine Düz Anlatım Tekniği ile Perspektif 
ve İzdüşümü dersleri anlatılmış; Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine ise Fotoğraf 
Tekniği kullanılarak aynı konu anlatılmıştır. Yapılan eğitimlerin ardından yapılan 
test sonuçlarında ise her iki okul türüne sahip olan grupların puanlarında anlamlı 
artışların olduğu tespit edilmiştir. Ancak, her iki okul türüne sahip grupların son 
test puanlarına bakılırsa; deney grubunu yani Fotoğraf Tekniği ile eğitim 
uygulanan Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin puanının, kontrol grubundan daha 
yüksek olduğu gözlenmiştir. Kısaca kontrol kontrol grubuna göre deney grubu 
daha anlamlı derecede daha başarılı bulunmuştur. Dolayısıyla Fotoğraf 
kullanılarak yapılan eğitimin Teknik Resim dersi Perspektif ve İzdüşümü çizim 
becerisini artırmada daha etkili olduğu söylenebilir. Meslek Lisesi öğrencilerin 
derslerinde çok önemli bir yere sahip olan ve en zor kazanılan çizim becerisi 
gerekli olan Teknik Resim dersinde, öğretmen tarafından Fotoğraf Tekniğinin 
kullanılması Meslek Lisesi öğrencileri için önemli bir yere sahiptir. Öğrencinin 
anlatım becerisini geliştirmesinde ve öğrencinin kendini tanıma becerisinin 
kazanmasında görsel materyal olarak fotoğraflar kullanılmasının önemini “Türkçe 
Eğitiminde Anlatım Tarzları” adlı çalışmada vurgulamıştır (Karadağ, 2003). 
Yapılan bu araştırma sonuçları yönünden Karadağ’ın (2003) yapmış olduğu 
araştırmayla paralellik göstermektedir. 

5.2 ÖNERILER 

Yapılan bu araştırmanın sonuçları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde 
bulunulabilir: 

a) Teknik Resim dersine giren Teknik öğretmenler, etkililiği ispatlanan Fotoğraf 
Tekniği çizim çalışmalarında yer vermelidir. 

b) Fotoğraf Tekniğini diğer Meslek derslerinde de, öğrencilerin daha kalıcı 
öğrenme becerilerinin geliştirilmesinde faydalı olup olmadığına dair çalışmalar 
yapılabilir. 

c) Teknik ders kitaplarında, teknik bilgilerin aktarılmasında fotoğraf, resim, grafik 
gibi görsel öğelere yer verilerek, öğrencilerin öğrenme ve teknik beceriyi 
kullanabilme yeteneklerine katkı sağlayabilir. 

d) Kullanılan fotoğraf, resim, grafik gibi görsel öğelerin öğrenci seviyelerine, 
öğrencilerin ilgilerine uygun olarak seçilmesine dikkat edilmelidir. 

e) Kullanılan fotoğraf, resim, grafik gibi görsel öğelerin, teknik konuya uygun olup 
olmadığına dikkat edilmelidir. 

f) Fotoğraf Tekniği yöntemi soyut düşünme yeteneği zayıf olan öğrenci gruplarına 
uygulanılarak, anlaşılması güç olan soyut teknik bilgilerin öğrencilerin zihinlerinde 
canlandırılabilir kılınmasına ve öğretmenlerin anlatacakları teknik bilgileri daha 
etkili sunum yapabilmelerini sağlayabilir. 



21 

 

Kaynakça  

Kitaplar 

AÇIKGÖZ, Ü.Kamile (1998). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaa. 

AÇIKGÖZ, Ü.Kamile (2003). Aktif öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları 

ALFRED, Knopf (1983). My Last Sigh. New York 

ARNHEİM, R. (1969). Visual Thinking. Londra: Faber and Faber Limited 

ARNHEİM, R. (2012). Görsel Düşünme (3. b.). (R. Öğdül, Çev.) Metis Yayınları 

BALTAŞ, Acar (1999). Üstün Başarı. Remzi Kitabevi 

BAŞAR, H. (2003). Sınıf yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 

BERGER, J. (2003). Görme Biçimleri, Çev. Yurdanur Salman, İstanbul: Metis 

Yayınları, 9. Baskı 

Binbaşıoğlu Yayınevi BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1983). Genel Öğretim Bilgisi. Ankara: 

Binbaşıoğlu Yayınevi 

BOYDAK, Alp (2001). Öğrenme Stilleri. Beyaz Yayınları 

BUMEN, Nilay T. (2004). Okullarda Çoklu Zekâ Kuramı. Ankara: Pegem A Yayıncılık 

s.1-172 

CALLOW, J. (2008). Principles for Assessing Students Visual Literacy. The Reading 

Teacher, 61(8), 616-626 

ÇARKÇI, Mahmut, Teknik Resim Ders Kitabı, Yüce Yayınları, Isparta, 2004 

ÇİLENTİ, Kamuran ve M. ÖLÇÜN (1982 ). Fen Öğretimine Kaynak Kitap. İstanbul: 

Milli Eğitim Basımevi 

DEMİREL, Özcan (2000). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pagem Yayıncılık 

DEMİRKOL, V. (2008). Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm. Ankara: 

Evrensel Basım Yayın 

FİDAN, Nurettin ve M. ERDEN (1998). Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları 

GOMBRİCH (1992). Sanat ve Yanılsama, Çev. Ahmet Cemal, İstanbul: Remzi 

Kitapevi Yayınları 

GÜNEŞ, Filiz (2007). Türkçe Öğretimi ve Zihinsel Yapılandırma. Ankara: Nobel 

Yayın Dağıtım. 



22 

 

HAMDİ ÖZKARA, Teknik Resim, Ankara, 1998 

HEİNİCH, R. Molenda, M. & Russell, J.D. (1982). Instructional media and the new 

technologies of instruction. New York: (2002) 

İKİZLER, Emre (2005). Temel Fotoğraf, Fotoğrafevi, İstanbul 

JİN, S. H. (2010). Instructional Designer's Intentionsand Learners-Perceptions of 

the Instructional Functions of Visuals in an Learning Contect. Inha 

University, Incheon, South Korea 

KOŞAR, E. ve H. Çiğdem. (2003). Eğitim ortamı tasarımı, araç-gereç ve materyal 

özellikleri öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A 

Yayıncılık 

KRAMARSKİ, B. (2004). Making sense of graphs: Does metacognitive instruction 

make a difference on students’ mathematical conceptions and alternative 

conceptions. Learning and Instruction, 14, 593–619 

MİCHAEL FREEMAN (1984). The photographer's studio manual. New York 

MANTE Harald (1936). Composition and Color Design. German 

MCGEE, M. G. (1979). Human spatial abilities: Sources of sex differences. New York: 

Praeger 

MAYER, R. E.1989 “Models for understanding”Review of Educational Research, 59; 

43–64 

OLIVIA ve diğerleri 2007 ”Teaching Models in the Use of Analogies as a Resource in 

the Science Classroom”International Journal of Science Education, Vol. 29, 

No. 1, 15; 45–66 

ÖZDEN, Yüksel (2000). Öğrenme Öğretme Ankara: Pegem A Yayıncılık 

ÖZÇİLİNGİR Nail ve Şen, İ.Zeki (2002). Teknik Resim Temel Bilgiler. İstanbul: Ege 

Reklam Basım Sanatları Tesisleri 

SELÇUK, T. (1998). Çizgi mizah. İstanbul: İris Yayınları 

ŞİMŞEK, H ve A. YILDIRIM (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 

Ankara: Seçkin Yayıncılık 

ŞEN, İbrahim Zeki (2003). Teknik Resim Ders Kitabı, Deha Yayıncılık, İstanbul 

VARIŞ, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Ankara 

Üniversitesi Basımevi 



23 

 

ÜSTÜNDAĞ, Tülay ( 2003). Yaratıcılığa Yolculuk Ankara: Pegem Yayıncılık 

YILMAZ, M. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Uygulamalar, Ankara: Data 

Yayınları  



24 

 

 
 

Strategic Research Academy © 

© Copyright of Journal of Current Researches on Engineering, Science and 
Technology (JoCREST) is the property of Strategic Research Academy and its 
content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv 
without the copyright holder's express written permission. However, users may 
print, download, or email articles for individual use. 

 


