






 



SERAMİK SANATI KONULU LİSANSÜSTÜ 

TEZLERDE YAKLAŞIMLAR VE YAYINLARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Özet 

  

Ülkemizde seramik sanatı alanında lisansüstü eğitim gören araştırmacılar, eğitim geçmişleri, kişisel 

ilgi alanları, danışmanlığında olduğu öğretim üyesinin yönlendirmesi ya da çalışma ortamı koşulları 

gibi etkenler ile tez araştırmalarında çeşitli konulara yönelmektedir. Bu araştırmalar kimi zaman 

yayımlanabilme olanaklarına kavuşmakta, yeni projeler için zemin hazırlayabilmekte ve özgün 

seramik ürünlerin teknik ve kavramsal boyutları ile birlikte bilimsel boyutta temellendirilebilmesi 

fırsatını sağlamaktadır. Bu bildiride Yüksek Öğretim Kurumu’nun tez merkezinde arşivlenmiş, Güzel 

Sanatlar Fakültelerinin Seramik Bölümleri’nde yapılmış lisansüstü tezler konu ve içerik bakımından 

genel çerçeveleri ile ele alınmış, ulaşılan veriler kurgu ve konu açısından değerlendirilmiştir. 

Araştırmalarda bu tezlerin ulusal ve uluslararası yayımlanma olanakları sorgulanmıştır. Metin 

sırasıyla; Giriş, Lisansüstü Araştırma, Sanatsal Arayış ve Sav, Lisansüstü Seramik Eğitimi, Seramik 

Sanatı Konulu Tezler, Lisansüstü Araştırma ve Yayın ile Sonuç bölümlerinden oluşmuştur. 

 

1. GİRİŞ 

 

Anadolu’ da geleneksel olarak köklü bir geçmişe sahip seramik sanatının çağdaş 

sanat eğitimi içinde yer bulması 20. yüzyılın başlarına rastlar. Günümüzdeki adıyla 

‘Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik Bölümü’ , İsmail Hakkı Oygar 

tarafından, Süsleme Bölümü’ne bağlı olarak 1930 yılında açılır. Bir yıl sonra Vedat 

Ar ve 1964 yılında da Prof. Sadi Diren göreve başlar. 1957 yılında ise bugünkü 

adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu 

adıyla kurulur. Seramik ise ilk kurulan bölümlerden biridir. Bu iki bölümün ardından 

çeşitli üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinde seramik bölümleri açılmaya 

devam eder. Seramik sanatı ile uğraşan genç mezunların ve öğretim üyelerinin 

sayısının artmasıyla, ülkemizde seramik sanatı sergileri, uygulama ve araştırma 

alanları da yaygınlaşmaya başlar. 

 

1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile yükseköğretim kurumları 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmıştır. Akademiler üniversitelere, 



eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuarlar ile meslek 

yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. 

 

Böylece seramik bölümlerinde enstitülere bağlı olarak yapılan lisansüstü eğitim 

kapsamında özel araştırmalara yönelik üretilen sanat eserlerinin, inceleme, sentez, 

deney süreçlerinin raporlandığı tezlerde 1987 yılından itibaren artış gözlenir. 

Üniversitelerde yapılan bu tezler aynı zamanda seramik sanatı yazınına örnek 

oluşturabilecek örneklerdendir. 

 

2. LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA, SANATSAL ARAYIŞ VE SAV 

 

Lisans eğitiminde verilen öğretim programlarında öğrenciden beklenen ; sunulan 

derslerde başarılı olup programı tamamlayabilmesidir. Bu düzeyde, öğrencinin 

öğrenim gördüğü alanda temel bilgi ve beceriyi kazanması, temel bilimler ile alanı 

arasında ilişki kurabilme yeterliğine sahip olup belirli bir kültürel seviyeye 

erişebilmesi istenir. Lisansüstü eğitimde ise, öğrenci aktif bir araştırmacı birey olarak 

bilinenleri incelemenin ötesinde bu gerçekler arasında ilişki ağlarını kurmayı, 

önermelerde bulunmayı ve yeni gerçekleri bulmayı amaçlar. “Lisansüstü öğretim 

programları ve özellikle doktora programlarının amaçları, kişilere bağımsız araştırma 

yapabilmek, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek 

yorumlayabilmek ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli bilgi, beceri, tutum ve 

yeterlikleri kazandırmaktır” (Tosun, 1997).  

 

Lisansüstü öğrencisinden beklenen öncelikle araştırmacılığı öğrenmesidir. 

Kendisinden önce yapıla gelenlerin birikimine, ilgili alanlar ile bağlantı kurabilme 

yeterliliğine sahip olmak araştırmacıya kendi yoluna çıkmadan önce büyük bir güven 

sağlar. Bu nedenle kendisinden beklenen duruş ve davranışlar; araştırmacının seçtiği 

özel alan bilgisine ait literatür, tarih ve felsefe bilgisine, teknik beceri, sözsel ve 

biçimsel ifade gücüne sahip olmasıdır. Bu yeterlikler, araştırmacıya çalışacağı 

konuya odaklanma ve hâkim olma kolaylığı sağlar. 

 

Diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi, sanat alanında da lisansüstü araştırma;  

yapılanı geliştirmeyi, yapılmayanı denemeyi, bu deneyimler içinde çeşitli ilişkilerin 

kurulmaya çalışılmasını ve olumlu ya da olumsuz süreçlerin yaşandığı keşifleri 



içerir. Lisansüstü öğrencisi bu bulgulara akademik kabuller çerçevesinde oluşmuş 

yöntembilimsel bir yol ile ulaşırken, kendi özgün ürün ve düşüncelerini sunacağı 

tezini de bu dinamiklere göre ortaya koyar.  

 

Lisans eğitimi düzeyinde sanat eğitimi alan öğrenci araştırma etkinliğini var olan 

gerçeklere ulaşmaya çalışırken gerçekleştirir. Öğrenci keşif eylemini ise çoğunlukla 

sanatsal yaratımı deneyimlediği süreçlerde yaşar. Bu deneyimlerini kendisi dışındaki 

bir başkasına savunmaya ya da raporlamaya çoğu zaman gereksinimi yoktur. Oysa 

lisansüstü konumunda araştırmacının sanatsal gerçekleştirme eylemini sorgulaması, 

okuması ve sunması sorumluluğu vardır.  

 

Sanatsal yaratım etkinliği alışılagelmiş, daha önce görülmüş düzenlerin yıkılıp yeni 

olanın söylendiği bir eylemdir. Sanatsal arayış, daha sonra somutlanacak olan 

ürünün, hareketin, sesin, görüntünün veya durumların tasarlandığı kavram boyutunda 

kişisel ve özgün bağlar arasında gerçekleşir. Lisansüstü araştırmacı yazdığı tezinde 

bir taraftan da bu arayışın, tasarladığı ilişkiler bütününün ve sonucun nesnel biçimini 

alışılageldiği, kabul gördüğü bir biçimde savunma zorunluluğu da taşır.  

 

Kavramsal yeterlik ve özel alan bilgisinin yanında, korelasyonel düşünme becerisine 

sahip bir sanat araştırmacısı için merak, heyecan ve sıkıntı ile var edilen özgün 

sanatsal ürün aslında,  problemi ve çözümü kendi içinde saklı olan ve ikinci bir 

kişinin okumasına sunulan başlı başına bir iddiadır. Tez yazım sürecinde, sanatsal 

süreçleri ya da ürünleri raporlamak da aynı biçimde içinde heyecan, cesaret ya da 

memnuniyetsizlik uyandıran ayrı bir tasarım işlemidir. Bilimsel yönteme göre 

sanatsal araştırma yapması beklenen araştırmacı, edindiği ön bilgiler ile kurduğu 

sistem içinde iddiasını / tezini genel olarak kabul görmüş bilgiler ile çelişmeyen 

mantıksal bir bütünlük içinde doğrulamaya çalışır. 

 

 

 

 

 

 

 



3. LİSANSÜSTÜ SERAMİK EĞİTİMİ  

 

Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış 

tüm yükseköğretim kurumları 1982 yılı itibarıyla 27 üniversite ile bunlara bağlı 

fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar ve yüksekokullarından oluşan bir yapıya 

dönüştürülmüştür. Bu tarihlerden itibaren Güzel Sanatlar Akademisi’nde olduğu gibi; 

lisans ve yüksek lisans derecelerinin aynı kurumda kazanıldığı, Avrupa ülkelerindeki 

gibi birleşik model eğitim veren kurumlar, 4 yıllık lisans eğitimi sonrası yüksek 

lisans ve sanatta yeterlik eğitimini sosyal bilimler ve güzel sanatlar enstitülerine bağlı 

olarak vermeye başlar. 

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2006 verilerine göre bugün ülkemizde 35 adet devlet ve 

16 adet vakıf üniversitesine bağlı olarak kurulmuş toplam 51 adet güzel sanatlar / 

sanat ve tasarım fakültesi vardır. Bu fakülteler tarandığında 16’sında Seramik / 

Seramik ve Cam  / Seramik ve Cam Tasarımı bölümlerinin bulunduğunu ve bu 

bölümlerin 10’unda Sosyal Bilimler Enstitüsü ya da Güzel Sanatlar Enstitüsü’ ne 

bağlı olarak lisansüstü eğitim verildiğini görürüz.  

 

1 Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

08.02.2005'de 8441 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyon) Güzel 
Sanatlar Fakültesi * 

16.01.2001 gün ve 4617 sayılı Kanun ile kuruldu. 

3 Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

11.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu. 

4 Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Güzel 
Sanatlar Fakültesi * 

30.03.1983'de 2809 SK ile rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan 
Uyg.Güzel Sanatlar YO'nun adı, 11.07.1992'de 3837 SK ile  
değiştirilmiş ve Güzel Sanatlar Fakültesine   dönüştürülmüştür.  

5 Ankara Üniversitesi (Ankara) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

03.04.1994'de 6138 sayılı BK ile kuru Çankırı Teknik Eğitim 
Fakültesi 03.04.1997'de 9184 sayılı BK kararı kapatılarak yerine 
kapatıldığı aynı tarihte Güzel Sanatlar Fakültesi kuruldu. 
 

6 Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

11.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu. 

7 Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

23.03.2002'de 3811 sayılı BK kararı ile kuruldu. 
 

8 Cumhuriyet Üniversitesi(Sivas) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

04.12.1999'da 13561 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

9 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(Çanakkale) Güzel Sanatlar Fakültesi *  

19.09.1997'de 9930 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. 

10 Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı ) 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

03.06.2006'da 10440 sayılı BK kararı ile Gazi Üniversitesine bağlı 
Çankırı Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kurulmuştur.29.05.2007'de 
5662 sayılı Kanun ile adı ve bağlantısı değişerek, Güzel Sanatlar 
Fakültesi olarak Gazi Üniversitesinden Çankırı Karatekin 
Üniversitesine aktarıldı. 

11 Çukurova Üniversitesi (Adana) Güzel Sanatlar 
Fakültesi *  
 

03.05.1993'de 4313 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

12 Dokuzeylül Üniversitesi (İzmir) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

20.07.1982'de 41 SKHK ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlandı. 

13 Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) Güzel 
Sanatlar Fakültesi * 

14.04.1999'da 12628 sayılı BK kurulu kararı ile kuruldu. 

14 Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

11.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu. 



15 Gazi Üniversitesi (Ankara) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 
 

10.06.1997'de 9414 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

16 Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Güzel 
Sanatlar Fakültesi * 

20.07.1982'de 41 SKHK ile kuruldu. 

17 İnönü Üniversitesi (Malatya) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

28.11.2001'de 3249 saylı BK kararı ile kuruldu. 

18 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 
(Kahramanmaraş) Güzel Sanatlar Fakültesi 

16.04.2004'de 7032 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

19 Karabük Üniversitesi (Karabük) 
Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve 
Tasarım Fakültesi 

28.06.2002'de 4306 sayılı BK kararı ile Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesine bağlı  Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve 
Tasarım Fakültesi olarak kurulmuştur.29.05.2007'de 5662 sayılı 
Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Zonguldak Karaelmas 
Üniversitesinden Karabük Üniversitesine Safranbolu Fethi Toker 
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi  olarak aktarılmıştır. 

20 Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

29.04.2004'de 7209 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

21 Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

21.06.2005'de 8969 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. 

22 Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

04.07.1997'de 9535 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

23 Mardin Artuklu Üniversitesi (Mardin) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
 

16.02.2006'da 9987 sayılı BK kararı ile Dicle Üniversitesine bağlı 
Mardin Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kuruldu.'29.05.2007'de 5662 
sayılı Kanun ile adı ve bağlantısı değişerek, Güzel Sanatlar Fakültesi 
olarak Dicle Üniversitesinden Mardin Artuklu Üniversitesine 
aktarıldı. 

24 Marmara Ünıversitesi (İstanbul) Güzel 
Sanatlar Fakültesi * 

1957 Yılı ilk kuruluşu olup, MEB 'na bağlı İstanbul Devlet Tatbiki 
Güzel Sanatlar YO'nun fakülteye dönüştürülmesi ile 20.07.1982'de 41 
SKHK ile rektörlüğe bağlandı. 

25 Mersin Üniversitesi (İçel) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

11.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu. 

26 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
(İstanbul) Güzel Sanatlar Fakültesi * 

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinin Mimarlık Fakültesi ile 
Yapı Üretimi ve Çevre Düzenleme Fakültesi dışında kalan İstanbul, 
Ankara ve Bursa'daki tüm fakülte ve birimlerinin birleştirilmesiyle 
oluşturulan ve 20.07.1982'de 41 SKHK ile rektörlüğe bağlanan Güzel 
Sanatlar Fakültesinden oluşur. 

27 Muğla Ünıversitesi (Muğla) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

21.07.1995'de 7044 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

28 Mustafa Kemal Üniversitesi  (Hatay) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

04.12.1995'de 7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. 

29 Sakarya Üniversitesi (Sakarya) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

10.06.1997'de 9414 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

30 Selçuk Üniversitesi(Konya) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

04.12.1999'da 13561 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

31 Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Güzel 
Sanatlar Fakültesi * 
 

11.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun ile kuruldu. 

32 Trakya Üniversitesi (Edirne) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

28.10.2005'de 9489 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

33 Uludağ Üniversitesi (Bursa) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

21.07.1995'de 7044 saylı BK kararı ile kuruldu. 

34 Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Sanat Ve 
Tasarım Fakültesi 

03.09.1997'de 9892 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

35 Yüzüncüyıl Üniversitesi(Van) Güzel Sanatlar 
Fakültesi * 

04.07.1997'de 9535 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. 

36 Atılım Üniversitesi (Ankara) Güzel Sanatlar 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

21.02.2007'de 11665 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

37 Başkent Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

15.01.1994'de 3961 sayılı Kanun ile kuruldu. 

38 Beykent Üniversitesi(İstanbul) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

15.07.1997'de 4282 sayılı Kanun ile kuruldu. 

39 Bilkent Üniversitesi(Ankara) Güzel Sanatlar  
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

22.05.1985'de 529 sayılı YKK ile Güzel Sanatlar ve Müzik Fakültesi 
olarak kuruldu. 20.03.1987'de 247 sayılı YKK ile Güzel Sanatlar 
Fakültesi olmuştur. 02.05.1991'de 512 sayılı YKK ile Güzel Sanatlar, 
Tasarım ve Mimarlık Fakültesi oldu. 

40 Haliç Üniversitesi(İstanbul) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

'6.11.2003'de 6330 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

41 Işık Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

08.05.2007'de 12014 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu. 

42 İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

18.05.2007'de 5656 sayılı Kanun ile kuruldu. 

43 İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

18.05.2007'de 5656 sayılı Kanun ile kuruldu. 
 
 



 
44 

 
İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) Sanat 
ve Tasarım Fakültesi 

 
22.05.2001'de 24409 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

45 İzmir Üniversitesi (İzmir) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

18.05.2007'de 5656 sayılı Kanun ile kuruldu. 

46 İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir)Güzel 
Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi 

17.04.2003'de 5442 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

47 Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) 
Güzel Sanatlar Fakültesi 

17.04.2003'de 5442 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

48 Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

05.09.2003'de 6033 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

49 Okan Üniversitesi (İstanbul) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

03.06.2005'de 8833 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

50 Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 
(Ankara) Güzel Sanatlar Fakültesi 

03.06.2005'de 8832 sayılı BK kararı ile kuruldu. 

51 Yeditepe Üniversitesi(İstanbul) Güzel Sanatlar 
Fakültesi 

07.06.1996'da 4142 sayılı Kanun ile kuruldu. 
 

 

Tablo 1. Devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde kurulmuş olan Güzel Sanatlar / Sanat ve 

Tasarım Fakülteleri (Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2006 verilerinden derlenmiştir).  

(*) Seramik / Seramik ve Cam / Seramik ve Cam Tasarımı bölümleri olan fakülteler. 

             ile vurgulu fakültelerin seramik anasanat dallarında sosyal bilimler ya da güzel 

sanatlar enstitülerine bağlı olarak lisansüstü öğretim yapılmaktadır. 

 

Seramik bölümlerinde yapılmış lisansüstü tezler hakkında fikir sahibi olmak isteyen 

araştırmacılar için, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 1970’li yıllardan günümüze kadar 

ülkemiz üniversitelerinde yapılmış tezleri arşivlediği Tez Merkezi önemli bir 

kaynaktır. Ulusal Tez Merkezi arşivinde bulunan tezlerin tamamı,  birkaç yıl 

öncesinde Elektronik Tez Arşiv Projesi ile sayısal ortama taşınmıştır. Ancak 

arşivlenen tezlerin özet, içindekiler ve metin içeriğine ulaşmak için 2006 yılından 

önce yapılmış tezlerin yazarlarının çoğaltma ve yayın izni vermesi gerektiğinden bu 

araştırma yapılırken tezlerin büyük çoğunluğunun içeriğine ulaşmak mümkün 

olamamıştır. 

 

1987 yılından itibaren, Mimar Sinan, Marmara ve Hacettepe Üniversitelerinin 

seramik bölümlerinin lisansüstü öğrencilerinin tamamladığı tezlere baktığımızda 

seçilen araştırma alanları, değerlendirmeler, yorum ve ürünler seramik bölümlerinin 

eğitim anlayışları hakkında fikir verici yazılı belgeler anlamına da geliyor. Geçen 

zaman zarfında güzel sanatlar fakültelerinin gerçekleştirdiği uygulamalı sanat 

etkinliklerinin yanında akademisyen, sanatçı ve eğitimcilerin bildiriler sunduğu 

sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılar,  seramik sanatı-eğitim-bilim-teknoloji 

eksenli değerlendirmelerin yapıldığı platformlar olarak da önemli işlevler yerine 

getirmiştir.  



 

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kuruluşunun ikinci yılında 

düzenlediği “Türkiye’de Sanatın Bugünü ve Yarını” başlıklı Sanat 

Sempozyumu’nda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nün o 

tarihteki Başkanı Prof. Beril Anılanmert’ in dönemin seramik sanatı ve eğitimine dair 

saptamaları ve önerileri, seramik bölümlerinin o dönemki yapılanmalarını 

değerlendirmemiz için önem taşıyor. “ Bizdeki seramik eğitimi’ nin örgütlenmesinde 

Ecole Nationale des Beaux- Arts’ın etkisi büyüktür. Eğitim sistemimizde, çağın 

özelliği olan rasyonalizasyonu yadsıyan, duyuya, duygulara, heyecana yer veren, 

duygusal yönü ağır basan bir görüş benimsenmiştir... Bilimin ve teknolojinin hızla 

gelişmesi, sanat eğitimini de gerçekçi bir anlayış çerçevesinde ele alınmasını zorunlu 

kılmıştır. Çağımızın bilimsel ve teknolojik bir çağ olduğu gerçeğinden yola çıkarak 

sanat eğitiminin de akılcı ve bilimsel temellere oturtulması gereği doğmaktadır. 

Yaratıcı, yapıcı, üretken süreçlerin önemi kadar, sanat olgusunun çeşitli biçimleri ile 

öğretilebilirliği üzerinde durmak, duygusallığın yanı sıra zihinsel çalışmayı 

vurgulamak, yapılanı sözlere dile dökerek, kavramsallaştırılması üzerinde düşünerek 

yargılanmasını, eleştiri ve değerlendirmelerin akılcı temellere dayandırılması 

kaçınılmazdır.” (Anılanmert, 1985). Yukarıdaki ifade de işaret edildiği üzere; 

önerme, sınama, sentez ve değerlendirme eylemleri ile yapılanın söze döküldüğü ve 

kavramsallaştığı, araştırmacının özel çalışma alanının zihinsel boyutları ile karşı 

karşıya kaldığı lisansüstü çalışma önemli bir basamaktır. 

 

4. SERAMİK SANATI KONULU TEZLER 

 

Sanatta lisansüstü eğitimin amacı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği’nde; “öğrenciye alanında gerekli bilgi birikimini sağlaması 

için olanak sağlama, araştırma yapma, bilimsel bulgu ve olayları geniş ve 

derinlemesine bir bakış açısıyla değerlendirerek yorum yapmak ve yeni sentezlere 

ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak ya da özgün ve üst düzeyde bir yaratıcılık 

ve uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri yaratmasını sağlamak” olarak 

tanımlanmaktadır. Yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimindeki araştırmacıların, 

yapacakları çalışmalarda yeni bir yöntem önermesi ya da bilinen bir yöntemi 

uygulamada özgün bir yorum yaratmaları gereklidir. Seramik sanatında teknik ve 

kavramsal boyutta yapılan araştırmalarda; özgün bir sanat eserinin üretilmesi, yeni 



bir değerin önerilmesi ve bu çalışmayı belgeleyen ve açıklayan bir raporunun 

hazırlanması beklenir. Lisansüstü eğitimin sonunda edinilen somut bulgular ile teorik 

yapıyı içeren yazılı eser, jüriye ve izleyici gruba sunulur. Bu uygulama, eğitim 

sonunda yapılan bir sınav olmanın yanı sıra aynı zamanda, sanatsal bir araştırmayı 

bilimsel bir tavırla bir platforma sunma, belgeleme, paylaşma, eleştiri alarak yeni 

araştırmalara zemin hazırlama deneyimidir. 

 

Seramik sanatı konulu tezlerin başlıklarına bakıldığında araştırmaların genel olarak 

aşağıdaki çerçevelerden oluştuğu söylenebilir:  

 

• Endüstriyel seramik üretiminde tasarım ve üretim araştırmaları: 

 

- Endüstriyel Seramik Tasarımında Biçim ve Üretim Yöntemleri, Hande Kura, 

Sanatta Yeterlilik. Danışman: Prof. Sadi Diren, 1989.  

- Kullanıma Yönelik Seramik Tasarımında "Ölçü" Öğesinin İşlevi, Emre 

Zeytinoğlu, Sanatta Yeterlilik. Danışman: Prof. Oktay Anılanmert, 1990.  

- Anaokulları İçin Banyo Ünitesinin Tasarımı ve Uygulanması, Nalân Turna,  

Yüksek Lisans. Danışman: Doç. Hamiye Çolakoğlu, 1991. 

- Seramik Üretiminde Alçı Model ve Kalıplar Kalıp Problemleri ve Çözümleri, 

Alp Çam, Sanatta Yeterlilik. Danışman: Prof. Sevim Çizer, 1996. 

 

• Geleneksel Türk / Anadolu çömlekçiliğine ve çiniciliğine ilişkin betimsel 

araştırmalar ve yorum çalışmaları:  

 

- Anadolu Çömlekçiliğinde Biçim Sorunu, Tayfun Karadeniz, Sanatta 

Yeterlilik. Danışman: Doç. Hamiye Çolakoğlu, 1991. 

- Geleneksel Türk Seramiğinin Çağdaş Anlamda Yeniden Üretimi, Muammer 

Çakı, Yüksek Lisans. Danışman: Doç. Zehra Çobanlı, 1993. 

- Anadolu Selçuklu Seramikleri Üzerine Teknik Araştırmalar ve Görsel 

Çözümlemeler, Safiye Bey, Yüksek Lisans. Danışman: Prof. Sevim Çizer, 

1996.  

- Eski Çanakkale Testilerinin Karakteristik Özellikleri ve Çağdaş Seramik 

Tasarımı Olarak Yorumu, Seyhan Yılmaz, Yüksek Lisans. Danışman: 

Y.Doç.Dr. Candan Dizdar Terwiel, 1999.  



- Başlangıcından Günümüze Kütahya Çinileri ve Çini Motiflerinin Seramik 

Yüzeylerde Yorumlanarak Uygulanması, Ceren Atay Yolal, Yüksek Lisans. 

Danışman: Prof. Sıdıka Sibel Sevim, 2007. 

 

• Mimari mekânlar için estetik ya da işlevsel ürün tasarımı ve uygulamaları. 

 

- Bir Dış Mekânda Yer Alabilecek Duvar Yüzeyine Uygulanabilir Sanat 

Seramiği Düzenlemesi Üzerine Bir Çalışma, Banu Eroltu, Yüksek Lisans. 

Danışman: Doç. Hamiye Çolakoğlu, 1988. 

- 16-18.Yüzyıl Osmanlı Devri İstanbul Bahçe Çeşmeleri ve Kişisel Öneriler, 

Güven Erden, Yüksek Lisans, Danışman: Doç. Güngör Güner, 1990.  

- Günümüz Peyzaj Mimarisinde Su Oyunları İçinde Seramiğin Yeri. Hüseyin 

Özçelik, Danışman: Doç. Hamiye Çolakoğlu, 1993. 

- Seramik Malzemenin Şehir Dokusu İçinde Yer Alış Sorunları ve Çözüm 

Önerileri, Lerzan Özer Yeltan, Sanatta Yeterlik. Danışman: Y.Doç. İrfan 

Aydın, 2001. 

- İç Mekân Düzenlemelerinde Modüler Seramik Separasyon, Burcu Özer, 

Yüksek Lisans. Danışman: Doç.Dr. Candan Dizdar Terwiel, 2003. 

 

• Çağdaş seramik sanatçıları incelemeleri ve kuramsal çalışmalar: 

 

- Cumhuriyet Dönemi Modern Türk Seramiği, Ayfer Kalsın, Yüksek Lisans. 

Danışman: Prof. Beril Anılanmert, 1993. 

- Picasso'nun Seramik Çalışmalarında Konu Seçimleri ve Biçim Araştırmaları, 

Eren R. Okay, Yüksek Lisans. Danışman: Prof. Beril Anılanmert, 1993. 

- Çağdaş Bir Seramik Sanatçısı: Güngör Güner, M. Candan Saygıner (Güngör), 

Yüksek Lisans. Danışman: Doç. Sevim Çizer, 1995.  

- Çağdaş Seramik Sanatını Oluşturan Estetik Değerler, Çetin Pireci, Yüksek 

Lisans. Danışman: Doç. Beril Anılanmert, 1987. 

- Seramik Uygulamaların Plastik Düşünce Sistemi İçinde Yapılandırılma 

Süreci, Burcu Öztürk Karabey, Sanatta Yeterlik. Danışman: Doç. Nazan 

Sönmez, 2004.  

 

• Kavram odaklı / Esin kaynaklı araştırma ve uygulamalar: 



- Doğadan Kaynaklanan Tasarımda Denge, Süreyya Oskay, Yüksek Lisans. 

Danışman: Prof. Sadi Diren, 1989. 

- Seramikte Minimal Çizgi, Aslıhan Taşkent, Yüksek Lisans. Danışman: Prof. 

Güngör Güner, 2000. 

- Günümüz Seramik Sanatında Multi-Media ve Uygulamaları, Kemal Tizgöl, 

Yüksek Lisans. Danışman: Prof. Sevim Çizer, 2002.  

- Pişmiş Toprak Kuklalar ve Kişisel Uygulamalar, H. Candan Yaraş, Yüksek 

Lisans. Danışman: Prof.Dr. Güngör Güner, 2003. 

- Doku, Strüktür ve Tekrar İlkelerinin Seramik Alanında Kullanım Olanakları, 

Lale Oransay, Sanatta Yeterlik. Danışman: Prof. Zehra Çobanlı, 2006. 

- Türk İkonografisinde Ejderha Figürü ve Seramik Yorumları, Eser Şensılay, 

Yüksek Lisans. Danışman: Öğr. Gör. Doğan Özgündoğdu, 2006.  

 

• Arkeolojik buluntu seramiklerinin incelenmesi ve yorumlanması: 

 

- Hitit Seramiği ve Günümüz Endüstriyel Seramik Tasarımında Biçim-İşlev 

İlişkisi, Emine Gönüllü, Yüksek Lisans. Danışman: Prof. Sadi Diren 1992. 

- Tarih Öncesi Çağlardan Tunç Çağı Sonuna Kadar Anadolu’da Görülen 

Hayvan Figürlü Seramikler, Mustafa Yıldız, Yüksek Lisans. Danışman: 

Prof.Dr. Güngör Güner, 2004. 

- M.Ö. 3000- M.Ö. 1200'de Anadolu'daki İçki Kapları ve Çağdaş Bir Öneri, 

Şerif Günyar, Yüksek Lisans. Danışman: Prof.Dr. Erdinç Bakla, 1995. 

Anadolu'da Tarih Öncesi Çağlardan Helenistik Döneme Kadar Bulunan Ana 

Tanrıçalar ve Günümüzdeki Seramik Yorumları, Ece Kanışkan, Yüksek 

Lisans. Danışman: Doç. Ayşegül Türedi Özen, 1998. 

- Hititlerde Bir Kült Objesi Olan Boğa Başı ve Boynuz Formunun Çağdaş 

Seramik Yorumları, Emet Egemen Işık, Yüksek Lisans. Danışman: Öğr. Gör. 

M. Doğan Özgündoğdu, 2003.  

 

• Bünye, dekor, sır, pişirim araştırmaları ve uygulamaları. 

 

- Sert Porselen Çamur ve Sır Araştırmaları, Meltem Kaya, Yüksek Lisans. 

Danışman: Mustafa Özkan, 1990. 



- Artistik Amaçlı "Kül Sırları" Araştırma ve Uygulamaları, Lale Andiç, Yüksek 

Lisans. Danışman: Prof.Dr. Zeliha Mete, 1994. 

- Demir İçeren Sırlarla İlgili Araştırmalar Örneklemeler, Candan Saygıner 

Güngör, Sanatta Yeterlik. Danışman: Prof. Sevim Çizer, 2002. 

- Kâğıt Katkılı Seramik Bünyeler ve Uygulamaları, Dilek Alkan Özdemir. 

Yüksek Lisans, Danışman: Prof.Dr. Zehra Çobanlı, 2005.  

 

• Seramik sanatı eksenli etnografik ve sosyolojik incelemeler, yorumlar: 

 

- Fincan ve Kahvenin Türklerin Yaşamındaki Yeri ve Günümüzdeki Kullanımı, 

Mehmet Doğan Özgündoğdu, Yüksek Lisans. Danışman, Doç. Hamiye 

Çolakoğlu, 1992. 

- İnsan-Toprak İlişkisinin Kültürel Gelişimi ve Seramiğe Varışı, Sibel Alpaslan 

Petemoğlu, Yüksek Lisans. Danışman: Prof.Dr. Güngör Güner, 1997.  

- Banyo Seramikleri Tasarımında Geleneklerin Değerlendirilmesi, Selahattin 

Pekşen, Sanatta Yeterlik. Danışman: Prof. Sevim Çizer 1998.  

- Tasarımın Diyalektik Süreci ve Bu Sürece Etki Eden Toplumsal Çevresel 

Etkenler, Rahime Burcu Aydar, Yüksek Lisans. Danışman: Prof. Sevim Çizer 

1999. 

- Neolitik Dönemden İlkçağa Seramiğin Kültürel Nesne Olarak İnsan 

Yaşamındaki Yeri, Muammer Çakı, Sanatta Yeterlik. Danışman: Prof. Zehra 

Çobanlı, 1999. 

- M.Ö. 8000-2000 Yılları Arasında Anadolu'da Yaşamış Toplumlarda Seramik 

Ürünlerinde Karşılaştırmalı Form İşlev İlişkisi, Meral Sümer, Yüksek Lisans. 

Danışman: Doç. Süleyman Belen, 2000. 

 

• Diğer sanat dallarında etkili olmuş kavram ve anlayışların seramik sanatına 

yansıması, yorumlanması: 

 

- Seramik Yüzeylerde Figüratif Resim, Emel Toktaş Bektaş, Yüksek Lisans. 

Danışman: Doç. Hande Kura, 1998.  

- Seramik Sanatı ve Pop Art, Yıldız Sünnetçioğlu, Yüksek Lisans. Danışman: 

Prof. Tülay Baytuğ, 1998.  



- Geçmişten Günümüze Land Art Sanat Akımı ve Diğer Disiplinler ile İlişkisi, 

Nalan Tuncer Danabaş, Sanatta Yeterlik. Danışman: Prof.Dr. Güngör Güner, 

1998.  

 

Seramik sanatı alanında yapılan bu tezlerin bir kısmı laboratuar araştırmaları, deney 

sonuçları gibi uygulamaları kapsıyor olsa da genel içeriğine bakıldığında bu tezler; 

ilişkilerin, işlevlerin ya da malzemelerin incelendiği nitel araştırmalardır.  

 

Aşağıda seramik sanatı alanında yapılmış lisansüstü tezlerden incelemelere yer 

verilecektir. İncelemede örnekler Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Seramik Bölümü’nde yapılmış lisansüstü tezlerden oluşmuştur. Bu örnekler; problem 

durumu, evren ve örneklem, verilerin toplanması, analizi, yorumlanması ile yorum, 

yargı ve öneriler alt başlıkları altında incelenecektir. 

 

İncelenen tezlerin konularına baktığımızda durum ve eylem araştırmalarının birlikte 

kullanıldığı görülebilir. Yapılan tezler ‘sanat eseri raporu’ olarak hazırlandığı için, 

yazılı çalışmalar durum araştırmalarından sonra bulgu ve sentezlerin kullanıldığı 

özgün seramik ürün ve uygulamaların değerlendirmeleri ile tamamlanmıştır.  

 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün anasanat dalları için öngördüğü 

tez yönergesinde tezin içeriği özet, içindekiler, dizin ve giriş ile başlamaktadır. 

Eğitim bilimleri ya da sosyal bilimleri tez yapılarında olduğu gibi yöntembilimsel 

kurguya uygun; problem durumu, varsayımlar ile yöntemin tarif edildiği; sınırlılıklar, 

evren ve örneklem, veri toplama gereçleri gibi bir yapı yer almamaktadır.  

 

4.1. Problem durumu 

 

Problemin tarifinin yapıldığı içerik sanat eseri raporunun giriş bölümünde yer alır. 

Tez kurgusu çalışılacak konuya ilişkin araştırmacının amacını belirttiği olayın 

saptanması ile başlar. “ Ülkemizde tüm sanat dallarıyla beraber seramik sanatının da 

çağdaş kimlik doğrultusunda ürün vermeye başlamış oluşu düşüncesiyle, seramik 

malzemenin görsel yatkınlığı, dayanıklılığı ve bunlara bağlı diğer olanakları 

doğrultusunda insan-sanat-çevre özüne dayalı bir dış mekânda yer alabilecek duvar 

yüzeyine uygulanabilir, sanat seramiği düzenlemesi üzerine bir çalışma 



yapılabileceği savı ile bu tez çalışmasına başlanmıştır”(EROLTU, 1988). Araştırmacı 

savını şu araştırma soruları ile pekiştirir: “ Tez çalışmasında, yanıtlanmasına 

çalışılacak sorunlar şu şekilde sıralanabilir: 1) Eğer, bir mekânda, bir plastik sanat 

çalışması, seramik malzemenin olanakları doğrultusunda gerçekleştirilebilirse, bu 

çalışmada günümüzün yaşama biçiminin bir sonucu olan hareket olgusu, katı 

geometrik biçimler dışında, çağdaş ve özgün soyut biçimlerle nasıl güçlü bir görsel 

anlatıma dönüştürülebilir? 2) Çalışmanın mekânla bütünleşebilmesi kaygısı gerekli 

midir? Eğer gerekli ise ne ölçüde olanaklıdır ?”. 

 

4.2. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmalar işlevsel ve estetik ihtiyaçlarımızı karşılayan endüstriyel seramik ürünler 

konusunda da yapılmaktadır. Aşağıda yer verilecek 1992 tarihli çalışma bu evrende 

oluşturulmuş bir tezdir. Araştırmacı örneklemini şu şekilde açıklamaktadır: 

“…Sanayi toplumu için kap-kacak gereksinimleri daha çok büyüklere yönelik olarak 

gerçekleştirilmiştir… Türkiye’ de ve Ankara’ da çalışan kamu, özel ve serbest 

kreşler ve anaokulları sayısının hızla artmakta olduğu bilinmekte ve bu gelişme 

gözlenmektedir. 4-6 yaş grubu olarak ele alınan bu çalışma kapsamında anaokulu ve 

kreşlerdeki yemek yeme eylemi ve gereçleri gözlenmiştir” (Çelik, 1992). 

Araştırmacının, gözlem ve inceleme çalışmaları sonunda belirlediği yaş grubunun 

kullanımına yönelik bir dizi ürün tasarlamış ve üretmiş olduğunu okuyor ve görsel 

örnekleri görüyoruz.  

 

Araştırmalar kimi zaman seramikte kullanılan bünye, sır ve pişirim teknikleri 

hakkındadır. Seçilen konuda deneyler ve uygulamalar gerçekleştirilmiştir. “Farklı 

Seramik Pişirim Tekniklerinde Paperclay Uygulamaları” başlıklı tez, literatürde 

bilinen bir alternatif seramik bünye türünü evren olarak almaktadır (Canduran, 

2004).  Örneklemde farklı pişirim ortamlarının bünyede nasıl sonuç verdiği sorusuna 

cevap aranmış, farklı pişirim teknikleri, atmosferleri ve sıcaklıklarında denemeler 

yapılmıştır.   

 

 

 

 



4.3. Verilerin toplanması ve analizi 

 

Bölümde yapılmış tezlerin geneline bakıldığında geniş ölçüde esin odaklı 

çalışmaların konu olarak seçildiğini, mimari bir öğe, etnografik değeri olan bir nesne, 

sembol ya da kavram temelli konuların ele alınıp işlevsel, sosyal ve kavramsal 

çerçevelerinin çizilip seramik ürün serisinde kullanıldığını izliyoruz: “Anadolu 

Ahşap Kapılarından Seramik Sanatına ve Tekniklerine Göndermeler” başlıklı tezde 

araştırmacı verilerini ‘mimari yapı elemanı olarak kapı’, ‘ kapı elemanları’ ve 

‘Anadolu’ da farklı bölgelerdeki ahşap kapılar’ alt başlıklarına göre kaynak tarama, 

örnek inceleme ve görüşme teknikleri ile toplamıştır (Öztürk, 2003). 

 

Çeşitli teknikler ile toplanan verilerin analizi, araştırmacının özgün seramik 

eserlerine kaynak oluşturmayı amaçladığı bakış açısı ile yorumlanır. Sanatta 

Endüstriyel Nesne ve Seramik Malzeme ile Yeniden Kurgulanması başlıklı tezde, 

endüstriyel nesnenin sanatta ifade aracı olarak kullanımını incelenmiş ve veriler 

yazılı literatürden toplamıştır. Yorumlama aşamalarında araştırmacı kuramsal 

kurgusunu şu üç basamakla oluşturmuştur: Nesnenin işlevine yabancılaştırılması, 

nesneyi yeniden kurgulamada biçimsel yöntem ve nesneyi yeniden kurgulamada 

malzeme olarak seramik.  Seramik uygulamalar daha sonra bu kuramsal yapıya göre 

biçimlendirilmiş ve raporlanmıştır (Susamoğlu, 2004). 

 

4.4. Yargı ve Öneriler 

 

Sanat eseri ontolojik olarak bir yorum ürünüdür. Kendi içinde bir düzeni olan ve 

izleyicinin okuması ile anlamlanan bir ifadedir. Sanat araştırmasının bir ürünü olarak 

tez sonunda ortaya koyulan eser serisi, jüri ve izleyici tarafından hem kendi düzeni 

içinde hem de araştırmayla ilişkisi bakımından değerlendirilir. Bir taraftan da 

araştırmacı yazılı eserinde / tezinde deney, değerlendirme ve sentezlerini bir 

bütünlük içinde yazılı olarak ifade eder. 

 

“Yargı, araştırmacının, durumu özetledikten sonra, problem çözümüne ilişkin son 

değerlendirmesidir. Bu, tüm yapılanlar ve elde edilenler ışığında, problem çözümüne 

getirilen katkının, davranışlar ve alınacak önlemler için oluşturulduğu kabul edilen 

dayanakların ifadesidir. Yargıya varmanın bir yolu, “bu araştırma yapılmasa idi eksik 



kalan ne olurdu?” ya da “bu araştırmanın yapılması ile önceye oranla, farklılaşan şey, 

elde edilen yeni bilgi ya da olanaklar nedir?” sorularına cevap aramaktır” (Karasar, 

2007).  

 

“Seramik Uygulamaların Plastik Düşünce Sistemi İçinde Yapılandırılma Süreci” 

başlıklı sanatta yeterlik sanat eseri raporunda, araştırmacı imgelemin yalnızca eseri 

biçimleyen değil aynı zamanda bir iletişim düzeyi olduğunu vurgulayarak 

çalışmasını sunmaya başlar (Karabey, 2004). Sanatsal iletişimin sağlanabilmesinde 

etkili olan görsel düşünme ve görsel okumaya değinilir. Araştırmacı, seramik 

uygulamalarında biçimsel olarak ve anlam açısından eşzamanlılık yakalamaya 

çalıştığını böylece geçmiş, gelecek ve bugün gibi zaman kavramlarını iç içe 

geçirerek eserlerin izleyici ile ruhsal bir iletişime geçebileceğine dikkat çeker. 

Karabey, eser serisinin kuramsal çözümlemesini yaptığı bölümden sonra, sonuç 

metninde yargı ve önerilerini şöyle ifade eder: “Seramik, malzemenin doğasından ve 

teknolojisi açısından deneysel araştırmalar yapmaya açık bir alandır. Ancak 

çalışmaların oluşumunda sanatsal ifadelendirmenin daha önemli olduğu 

düşünülmektedir. Sanat seramiği üzerinde bir yorum yapılması gerektiğinde kaç 

santigrat derecede hangi ortamda pişirim yapıldığı, hangi teknikle şekillendirildiği 

gibi özelliklerini öncelikli olarak tanımlamak yerine, estetik ve düşünsel açıdan 

yaklaşmanın daha doğru olacağı düşünülmektedir. Böylece seramik sanatının, 

dekoratif, imgelemsiz biçimsel arayışlar olarak tanımlanmasının önüne geçmek 

mümkün olabilecektir” (Karabey, 2004). 

 

5. LİSANSÜSTÜ ARAŞTIRMA VE YAYIN 
 

Lisansüstü eğitim istenen davranış ve alışkanlıkların kazandırıldığı bir düzey olduğu 

gibi aynı zamanda literatüre katkı sağlayacak yayımların da üretilmesi seviyesinde 

araştırmacıya yeterlilik ve özgüven kazandırır. Araştırmacı, çalışma sürecinin 

başlangıcında yararlandığı belge, deneyim ve gözlem birikiminin üstüne yoğun bir 

uygulama, sentez ve değerlendirme sürecinin ardından özgün bir düşünce ve ürün 

ortaya koyabiliyorsa sonuçların makale ve bildiri gibi biçimlerde okuyucu ya da 

izleyici ile paylaşılması yorum ve öneriler alabilmek açısından yararlıdır. Makale ya 

da bildiri bir anlamda, yapılan tezdeki özgün fikrin ve ürünün cesaretle vitrine 

çıkarılmasıdır. Yayın, tamamlanmış araştırma sürecinin ardından, elde kalanın 



araştırmacı tarafından sorgulandığı yeni biçimdir. Yayın, tez yazılırken danışmanın 

ötesinde var olduğu sayılan ‘muhtemel okuyucu’ya ulaşmak ve geribildirim almak 

için önemli bir fırsat, güdüleyici bir etkinliktir. 

 

Ülkemizde, sanat ve tasarım fakülteleri ile özel ya da kamu kurumlarının süreli 

yayınları, seramik bilimi ve teknolojisi kongre/sempozyum kitapları, Türk Seramik 

Federasyonu’nun süreli yayını olan Seramik Türkiye Dergisi gibi yayınlar seramik 

sanatı yazılarının yayımlanma olanağı bulduğu kaynaklardır. Uluslararası sanat ve 

bilim buluşmalarında ise; seramik sanatı, sanat eğitimi, halkbilimi, endüstri ürünü 

tasarımı gibi başlıklar altında yapılan bildiri çağrıları araştırmacıların çalışmalarını 

sunmaları için seçenekler sunar.  

 

Ulusal Kil Kongresi, Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi (Türk Seramik 

Derneği), Uluslararası Katılımlı, Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi 

(SERES) gibi gelenekselleşmiş buluşmalar lisansüstü araştırmacılar tarafından 

katılımın artmasını sağlıyor. Üniversitelerimizin uluslararası süreli yayınlar 

konusunda önem verdiği atıf indekslerindeki listelerde de çeşitli dillerde sanat ve 

tasarım dergilerine rastlıyoruz. Özellikle Ceramics Art and Perception ve Ceramics 

Technical dergilerinde Türkiye’ den yazarların makaleleri artış gösteriyor. Yalnız 

seramik sanatı değil bunun yanı sıra farklı yayın anlayışlarına göre hazırlanan 

tasarım ve kültür dergileri yazarlara yeni ufuklar sunuyor.  

 

6. SONUÇ 

 

Seramik bölümlerinde lisans programlarında, teorik aktarım dersleri ile yaratıcı ve 

teknik uygulama sürecine dayanan atölye çalışmalarına dayanan öğretim 

programlarını tamamlayan öğrencilerden bir kısmı, lisansüstü programlarına 

geldiklerinde literatür bilgisi, kuramsal altyapı, sözsel ve yazılı kompozisyon ile 

yaratıcı problem oluşturma ve çözme konularında güçlük yaşayabilmektedir. Bu 

güçlüklerin aşılması hem öğrenci hem de danışman açısından zaman alıcı ve yorucu 

deneyimlere neden olabilmektedir. Lisans eğitimi sürecinde yaratıcı yazım ve 

dramatizasyon çalışmaları, kompozisyon ya da eser raporu yazma ve sunma gibi 

deneyimlerin ders uygulamaları içine taşınması, öğrencilerin düşüncelerini ve 



eylemlerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisini ve güvenini pekiştirebilir. 

Kuramsal bilgi birikimi etkin kullanım ile böylece daha güçlü temellere oturtulabilir.  

 

Lisansüstü araştırmacısı için yurtiçi ve yurtdışında yapılmış tezler hakkında genel bir 

bilgiye sahip olunması, söylenecek yeni sözler için istek ve merak uyandırmayı 

sağlayan bir gerekliliktir. İnternet olanakları sayesinde seramik sanatı alanında 

elektronik ya da basılı kaynaklardan, bildirilerden ve projelerden haberdar olmak 

günümüzde daha kolay olmaktadır.  Bu şekilde bilgi erişiminin sağlanması, iletişimin 

etkin kullanılması tezlerde konularının, bakış açılarının zenginleşmesini, 

güncelleşmesini ve yayımlanması olanağını sağlayacaktır. 

 

Lisansüstü tezler ile bu tezlerden üretilmiş çeşitli araştırmalar ile ilgilenebilecek, 

farklı ilgi alanlarına hitap eden, içeriklerini değişik eğilimlere göre biçimlendiren, 

Avrupa, Amerika, Avustralya ve Uzakdoğu’ da basılan süreli sanat dergileri 

mevcuttur. Tez verilerinin yayım olanağına kavuşması için çaba göstermek, 

araştırmaların anlam ve değer kazanabilmeleri ve yeni araştırmalar için ufuk 

oluşturması açısından için büyük önem taşımaktadır.  
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