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ÖNSÖZ 
 

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin eğitim ve öğretiminde; öğrencilere 

bilgi kazandırmanın yanı sıra, insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili düşünce ve 

davranışları kazandırma amaçlanmaktadır. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin 

beklenen işlevi yerine getirebilmesi ancak hedeflenen davranışların gerçekleştirilmesiyle 

mümkündür. Ancak “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde, 

öğretmenlerin karşılaştıkları bazı sorunların olduğu göz ardı edilemez. 

  

 Bu araştırma, ilköğretim okullarının II. kademesinde okutulan “Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi”  dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin tespitine yöneliktir. 

Bu güçlükler; Ardahan ili Merkez, Göle, Hanak ilçelerinde bulunan ilköğretim okullarında 

uygulanan anketler yardımıyla tespit edilmiş ve yapılan araştırma sonunda öğretmenlerin 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi öğretiminin hazırlık, planlama, uygulama ve 

değerlendirme safhalarında karşılaştıkları güçlükler göz önüne serilmiştir. 

  

 Bu araştırmanın hazırlanmasında çok değerli kişilerin katkısı olmuştur. Bu çalışma 

sürecinde benden yardımlarını esirgemeyen değerli ve saygıdeğer hocam Sn. Doç. Dr. 

Durmuş YILMAZ’a, yaptığım anketlerde bana yardımcı olan Mehmet TOPARLAK’a,  

Hüseyin DALGIÇ’a, Serhat DOĞAN’a ve anketi cevaplayan değerli öğretmenlere, tez 

hazırlığı ve yazım aşamasında desteğini benden esirgemeyen Fatih ÇETİN’e, Ali 

AĞIRKAYA’ya ve Zafer ÖZGEN’e, ayrıca büyük destek ve yardımını gördüğüm eşim 

Rahime CANDAN’a çok teşekkür ederim. 

 

 

Rafet CANDAN 

KONYA - 2006 
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ÖZET 

 
 

 Bu araştırma; Ardahan’daki ilköğretim okullarında görev yapan Sosyal Bilgiler 

öğretmenlerinin “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde 

karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı bulgular elde etmek, bu derse giren 

öğretmenlerin dersle ilgili sorunlarını tespit etmek ve olması gerekenleri ortaya koymak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Bu araştırmada tarama modeli uygulanmıştır.  Araştırmanın çalışma evrenini 

Ardahan ili Merkez, Göle, Hanak ilçelerinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

resmi ilköğretim okullarında çalışan Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler, 

konu ile ilgili kaynakların incelenmesi; araştırmacı tarafından hazırlanan ve İlköğretim 

İkinci Kademe 7. ve 8. sınıf “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi”  dersi öğretmenlerine 

uygulanan anketler sonunda elde edilmiştir. 

 

Anket; hazırlık, planlama, uygulama ve değerlendirme bölümlerinden oluşmaktadır. 

46 sorudan oluşan anket 21 Sosyal Bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. 

 

Konu ile ilgili ulaşılabilen kaynaklardan gerekli alıntılar yapılmış ve anket 

sonuçları ise bilgisayar ortamında Excel programından yararlanılarak yorumlanmıştır. 

 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin; İlköğretim İkinci 

Kademe 7. ve 8. sınıf “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde; hazırlık, planlama, 

uygulama ve değerlendirme safhalarında çeşitli problemler yaşadıkları tespit edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 
 
 

This investigation prepared for social studies teachers work at primary school in 

Ardahan who has diffuculties about lesson of Citizenship and Human Rights that obtain 

helper invention for solving problems, to assign problems about lesson and to put middle 

necessaries.  

 

 Scan model was put into practice in this investigation. Working creation of this 

investigation is formed by social studies teacher who worked in national education 

ministry’s primary schools in center of Ardahan, Göle, Hanak. Daten was obtained which 

is researched of written source with related subject and which prepared by researcher and 

polls of Citizenship and Human Rights education teacher of 7th and 8th class of 

elementary education. 

 

 The poll contains parts of preparation, planning, application and evaluation. The 

poll consist 46 questions that was put into practice 21 piece Social study teacher. 

 

 Subject related with necessary quotation to be made from written sources and poll 

results was interpreted with Excel program. 

 

 The results of this study were fixed The Social Study teachers have problems parts 

of preperation,planning, application,and evaluation in 7th and 8th Citizenship and Human 

Rights lesson. 
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GİRİŞ 

 

 Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istendik 

değişiklikleri meydana getirme sürecidir.  

 

 Sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmenin temel faktörlerinden biri olarak kabul 

edilen eğitimin genel amacı, bireylerin içinde yaşadıkları topluma sağlıklı bir şekilde uyum 

sağlamalarına yardım etmektir. Bu yönüyle eğitim, hem çevresini etkilemekte hem de 

çevresinden etkilenmektedir.   

 

 Günümüzde eğitim, öğrencileri sosyal hayata daha aktif ve katılımcı bir şekilde 

hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu yüzden, okulda sadece geleneksel bilgilerin aktarılması 

ile yetinilmemeli, yeni değerler oluşturup, geleceğe dönük bilgiler verilmelidir. Bu 

çerçevede okul, toplumdaki değişime aktif olarak katılmalı, yenilenme sürecine katkıda 

bulunabilmelidir. Hatta okul bu değişimleri kendi üzerinde yaşamalı, bireysel ve toplumsal 

gelişme için yeni temeller oluşturabilmeli ve öğrencilerin gelecekte karşılaşmaları 

muhtemel problemlerle daha becerikli ve olumlu bir şekilde mücadele edebilmeleri için 

gerekli eğitimi vermelidir.  

 

 Bugün bireyin etkileşim içinde olduğu ortam teknolojinin ilerlemesi ve iletişim 

olanaklarının artması ile gittikçe genişlemekte ve karmaşık hale gelmektedir. Bu karmaşık 

ortamda insan haklarına saygının geliştirilmesi daha da önem kazanmaktadır. Bu nedenle 

insan haklarına saygıyı geliştirmeyi amaçlayan eğitimi mümkün olduğunca erken yaşta 

başlamalı ve hayat boyu süren bir süreç olmalıdır(Kepenekçi, 2000, s.1).   

 

 İnsan hakları eğitiminin hedeflerine ulaşması için eğitim kurumları üzerine büyük 

görevler ve sorumluluklar düşmektedir.  

 

 Eğitim kurumları bir taraftan ulusal, demokratik, laik değerleri yeni kuşaklara 

kazandırırken, bir yandan da üstlenecekleri görev ve sorumlulukları öğretip 

benimsetmelidir. Öğrenciler eğitim sürecinde ussal düşünme tutum ve alışkanlığı 

kazanarak, yeniliklere açık, hoşgörülü bir kişilik geliştirebilmelidirler. Bunun için 
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öğretmenler öğrencilere kendini ifade edebilme fırsatı vermeli kişiliklerini ve 

kabiliyetlerini geliştirebilmeleri için onlara güvenmeli, öğrencilerin her birini farklı bir 

değer olarak görmeli ve onlara sevgiyle yaklaşmalıdırlar. Ayrıca öğretmenler, öğrencilere 

haklarını koruyabilme ve haklarından yararlanma imkânı verirken diğer insanlarında 

haklarına saygı duyma bilincine erişebilmeleri için uygun ortamlar 

yaratmalıdırlar(Maboçoğlu, s.358). 

     

 İnsan haklarına saygı bilinci ile bu hakları koruma ve bu haklardan yararlanma 

amacıyla, uygun içerik materyal ve yöntemlerle verilen eğitime “insan hakları eğitimi” 

denir. Bu eğitim örgün eğitim kapsamında küçük sınıflardan başlayarak öğrencilere 

verilmelidir(Kepenekçi, 2000, s.10). Çünkü çağımızın insan hakları çağı olma niteliği 

kazandığı, bilinen bir gerçektir. 21. yüzyıla girerken ülkelerin gelişmişliğinin ölçütü, 

devletlerin insan haklarına verdiği önem ve onu koruma derecesidir. Bu nedenle ülkemizde 

ilköğretim 7. ve 8. sınıfta “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi okutulmaktadır. 

 

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde; öğrencilere bilgi 

kazandırmanın yanı sıra insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili düşünce ve 

davranışları kazandırma da amaçlanmaktadır. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

dersinin beklenen işlevi yerine getirebilmesi ancak hedeflenen davranışların 

gerçekleştirilmesiyle mümkündür(Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı 7–8, 

2002, s.83). Amaca ulaşmanın ilk yolu, okulda saygı ve sevgi temeline dayalı ilişkilerin 

kurulmasını, diğer bir ifadeyle, iletişim sürecinin sağlıklı işletilmesini sağlamaktır. Bu 

nedenle hem sınıf ortamında hem de okul ortamında vatandaşlık ve insan haklarına ters 

düşen davranışlardan kaçınılması ve okulun tüm öğrencilerinin (öğrenci, öğretmen, 

yönetici, veli vb. gibi) insan hakları değerlerine uygun davranışlar sergilemesi 

gerekmektedir(Kepenekçi, 2000, s.15). 

 

 Görüldüğü üzere vatandaşlık ve insan hakları eğitimi, toplumların ve devletlerin 

geleceği düşünüldüğünde önemli bir mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla 

vatandaşlık ve insan hakları eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve güçlükler de önem arz 

etmekte ve bu yönüyle araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. 

 

 

 



 3 

 Bu araştırma plan bakımından beş bölüme ayrılmıştır.  

 Birinci bölümde; “Cumhuriyet Sonrası İlköğretime Genel Bakış” ve “Ardahan 

İlinde Eğitim” yer almaktadır. Bu bölümde ilköğretimin okullarının kuruluş ve gelişmeleri 

geçmişten günümüze kadar özetlenmiştir. Ardahan ilinin eğitimi ile bu bölüm 

sonlandırılmıştır. 

 

 İkinci bölümde; vatandaşlık ve insan hakları kavramlarının tanımı, “Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi”  dersinin müfredatı, “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

dersinin genel ve özel amaçları, “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi öğretiminde 

kullanılan yöntemler(metotlar), “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi öğretiminde 

kullanılan araç-gereçler (materyaller) ve bilgi teknolojisi yer almaktadır. 

 

 Üçüncü bölümde; araştırmanın modeli, araştırmanın evreni ve örneklemi, verilerin 

toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ve araştırmada kullanılan ölçme 

araçlarına yer verilmiştir. 

 

 Dördüncü bölümde; bulgulara, yorumlara ve bunlara ait tablo ve grafiklere yer 

verilmiştir. 

 

 Beşinci bölümde ise araştırma sonunda elde edilen sonuçlara ve bu sonuçlar 

ışığında yapılan önerilere yer verilmiştir. 

 

 Çalışmanın sonuna tabloların listesi ve kaynakça da eklenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Problem  

 

Yaşadığımız çağa damgasını vuran en önemli nitelik insan haklarıdır. Yüzyılımızda 

ülkelerin gelişmişliğinin ölçütü, devletlerin insan haklarına verdiği önem ve onu koruma 

derecesidir. 

İnsan haklarının korunması konusunda önlemler almak kuşkusuz çok önemlidir. İn-

san haklarını benimsemek, korumak ve bu hakların kullanılması bilincine varmak, günü-

müz insanı için zorunluluk hâline gelmiştir. Ancak, bu bilinç kadar önemli olan başka bir 

olgu da bu hakların gerçek yaşama aktararak kullanımına geçerlilik kazandırmaktır. 

Kişilerin; insan haklarının farkında olmaları, onları kullanma ve korumayı içtenlikle 

istemeleri, bu hakların neden korunması gerektiğinin bilincine varmaları, aynı zamanda da 

neyin, niçin, nasıl korunabileceğini bilmeleri, ancak alacakları eğitimle gerçekleşir. 

Gençlerin etkili ve katılımcı vatandaşlar olabilmelerinde eğitim önemli bir rol 

üstlenmektedir. Demokratik bir toplumda var olması gereken değerleri özümsemiş, 

haklarının ve sorumluluklarının bilincinde, insan hakları, hukukun üstünlüğü, hukuk 

devleti gibi kavramların temelindeki ilke ve değerlere sahip olan ve sahip çıkabilen 

vatandaşlar olabilmek için gerekli eğitim ortamı oluşturulmalı ve eğitimin tüm 

olanaklarından yararlanılmalıdır. 

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin eğitim ve öğretiminde; öğrencilere 

bilgi kazandırmanın yanı sıra, insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili düşünce ve 

davranışları kazandırma amaçlanmaktadır. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin 

beklenen işlevi yerine getirebilmesi ancak hedeflenen davranışların gerçekleştirilmesiyle 

mümkündür.  Ancak “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde, 

öğretmenlerin karşılaştıkları bazı sorunların olduğu göz ardı edilemez. 

 Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim okullarının II. kademesinde okutulan 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde, yapılması gerekli 

hazırlıklarda, öğretimi planlamada, öğretimi uygulamada ve öğretimi değerlendirmede 

yaşanan güçlüklerle ilgili öğretmen görüşlerini incelemektir. 
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Alt Problemler 

 

1. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde yapılması gerekli 

hazırlıklarla ilgili yaşanan güçlükler nelerdir? 

2. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde öğretimi planlamayla 

ilgili yaşanan güçlükler nelerdir? 

3. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde uygulamayla ilgili 

yaşanan güçlükler nelerdir? 

4. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde değerlendirmeyle 

ilgili yaşanan güçlükler nelerdir? 

 

Araştırmanın Amacı  

 

 Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ardahan’daki ilköğretim okullarında 

görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

dersinin öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı bulgular elde etmek, 

bu derse giren öğretmenlerin dersle ilgili sorunlarını tespit etmek ve olması gerekenleri 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışmada şu sorulara cevap aranacaktır: 

1.Öğretmenlerin “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde 

karşılaştıkları sorunlar nelerdir? 

2. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin amaçlarının gerçekleştirilmesinde, 

ilköğretim okullarında okutulan “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin 

öğretiminde yapılması gerekli hazırlıklarda, öğretimi planlamada, öğretimi uygulamada ve 

öğretimi değerlendirmede yaşanan güçlüklerle ilgili öğretmenlerin görüşleri nelerdir? 

 

 Araştırmanın Önemi 

 

 Gençlerde vatandaş olmanın gerekliliğini ve bilincini oluşturabilmek ve onların 

etkin birer vatandaş olma becerisini kazanmalarında “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi” dersi büyük önem taşımaktadır. Bu dersin beklenen işlevi yerine getirebilmesi 

ancak hedeflenen davranışların gerçekleştirilmesiyle mümkündür. 
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 Bu araştırmayla ilköğretim okullarında okutulan “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi”  dersinin öğretiminde karşılaşılan güçlükler tespit edilecektir. Araştırma, dersi 

okutan öğretmenlere yardımcı olması bakımından önem taşımaktadır. 

 

Varsayımlar 

Bu araştırmanın temel varsayımları: 

1. Araştırmada başvurulan öğretmenlerin görüşlerinin güvenilir olduğu, 

2. Kaynaklardan ve kuruluşlardan elde edilen bilgilerin gerçeği yansıttığı, 

3. Veri toplamada kullanılan araçların ve verilen cevapların güvenilir olduğu, 

4. Araştırma için seçilen örneklemin belirlenen sınırlar içinde evrenin bütününü temsil 

yeterliliği olduğu kabul edilmiştir. 

 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1. İlköğretim II. kademe “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin amaçları 

ve müfredatı ile, 

2. Ardahan merkez, ilçe ve köylerdeki araştırma için belirlenen ilköğretim II. 

kademe okulları ile, 

3. Örnek alınan okullarda görevli öğretmenlerin “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi” dersinin uygulanışına dair sundukları görüşlerin değerlendirilmesi ile, 

4. Bu araştırmada bilgi toplama aracı olarak anket metodu ve görüşme formu 

kullanılmıştır. Metottan kaynaklanan kendine özgü sınırlıkları ile, 

5.Bu araştırma “yüksek lisans” yönetmeliğinin belirlediği süre ile sınırlıdır.                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Tanımlar  

 

Vatan: Bir devletin sınırları belirli toprağına denir(Yılmaz, 2000 s.101). 
 
 
Vatandaş: Aynı ülkede yaşayan ve devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişi 

demektir(Yılmaz, 2000 s.103). 

 

Millet: Din, dil, soy, kültür ve tarih birliğine sahip insan topluluğudur(Yılmaz, 

2000 s.104). 

 

Hak: Kişinin bir şeyi yapabilme yetkisidir(Taktak ve arkadaşları, 2005, s.43). 
 
 
İnsan Hakları: Tüm insanların sırf bir insan oldukları için doğuştan sahip 

oldukları, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır(Donnelly, 1995, s.19). 

 

Özgürlük: Kişinin başkalarının haklarını ihlal etmemek kaydıyla istediğini 

yapabilmesidir(Yamanlar, 2003, s.10). 

 

Demokrasi: Halkın kendi kendisini yönetmesi, “Yönetimde düşünce 
farklılıklarından oluşan zenginliği uygulayabilmek.” diye tanımlayabiliriz(Yılmaz, 2000 
s.115). 

 

Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişiklikleri meydana getirme sürecidir(Büyükkaragöz ve Çivi, 1999, s.26). 

 

Öğretim: Okullarda yapılan planlı, kontrollü ve örgütlenmiş öğretme faaliyetlerine 

denir(Erden, 1998, s.20). 

 

İlköğretim: Bütün bireylerin zorunlu olarak gitmesi gereken 1–8 sınıfları kapsayan 

temel eğitim kurumu. 
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1. BÖLÜM 

 

 

CUMHURİYET SONRASI İLKÖĞRETİME GENEL BAKIŞ VE ARDAHAN 

İLİNDE EĞİTİM 

 

 

1.1.TÜRK EĞİTİMİNİN YAPISI 

 

1.1.1 İlköğretim Okullarının Kuruluş ve Gelişmeleri 

  

 İnsanların çevreleriyle doğrudan etkileşimde bulunarak elde ettikleri bilgi ve 

becerileri diğer insanlara aktarma çabaları eğitim faaliyetlerinin başlangıcı olarak kabul 

edilirse eğitimin insanlık tarihi kadar eski olduğu söylenebilir. Tarih boyunca bireyin 

eğitilmesi görevini toplumsal kurumlar üstlenmiştir. İlkel ve ilkele yakın toplumlarda 

çocuğun eğitilmesinden aile sorumluyken, zamanla ailenin yetersiz kalmasıyla bu görevi 

dini kurumlar üstlenmeye başlamışlardır(Erden, 1998, s.153). 

 Eski Türk toplumlarında eğitim anlayışı yaşama biçiminin etkisiyle 

şekillenmiştir. Çocukların eğitilmesinde toplumun töresi önemli rol oynamıştır. Bu 

dönemde eğitimin daha çok yaygın eğitim şeklinde yapıldığı sanılmaktadır. Bu dönemin 

edebi eserlerinde Türk ahlâk ve eğitim anlayışının dayandığı temeller gösterilmiştir 

(Akyüz, 1989, s.5–6). 

 Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra medrese denilen örgün eğitim 

kurumlarıyla karşılaştılar. Abbasiler ve Karahanlılar döneminde medreselerde hem dini 

bilgiler hemde dünyevi bilgiler verilmekteydi. Selçuklular’da ise örgün eğitim 

medreselerde, yaygın eğitim ise Ahilik kurumunda veriliyordu(Arslanoğlu, 1997, s.25). 

 Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Dönemi’ne kadar Osmanlı toplumunda 

eğitim üreten beş tür eğitim kurumu vardır: Medrese, Sıbyan Okulu, Enderun, Ahi 

Örgütleri ve Gayri Müslim Azınlık Okulları. Osmanlılar’da eğitim faaliyetleri bir hayır işi, 

bir dini görev olarak kabul edilmişti. Çoğunlukla camilerin yanında yer alan okullarda 

eğitim, parasızdı ve okulların her türlü masrafı bağlı oldukları vakıf tarafından karşılanırdı. 
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Bunların denetlenmesi ise, yetkili dini makamlar tarafından yapılırdı(Fidan ve Erden, 

1993, s.194). 

 Osmanlı İmparatorluğu’ndaki sıbyan okulları günümüzdeki ilköğretim 

kurumlarına denk düşmekteydi. Bu okullara dört yaşından itibaren çocuklar kabul edilirdi. 

Kız ve erkek çocukları birlikte karma eğitim görürlerdi. Sıbyan okullarında okuma, yazma, 

Kur’an-ı Kerim ve hesap gibi konularda temel bilgiler öğretilirdi. Bu okullarda sınıf 

sistemi yoktu(Erden, 1998, s.154).   

  Yenileşme Hareketleri Dönemi’nde (1773–1839), Sıbyan Mektepleri denen ana 

mekteplere el sürülmeden “Rüştiye” adında ilk mektepler açıldı(Ergin, 1977, s.384). 

 Rüştiye mektepleri sıbyan mekteplerinden sonra, öğrencileri askeri okullara 

hazırlayan bir ara okul olarak kurulmuştur. Daha sonra bu okullar dönemin ortaokullarına 

dönüşmüştür(Erden, 1998, s.156).    

 Tanzimat Dönemi’nde en fazla önem verilen konu eğitim olmuştur. Bu dönemde 

modern eğitim kurumları açılmıştır. II. Mahmut zamanında eğitim alanında önemli 

girişimler başlatılmıştır. 1824’te yayınladığı ferman ile okuma yazmanın önemi 

vurgulanmış, medrese geleneğinin dışında, ilköğretim herkes için zorunlu kılınmıştır 

(Yılmaz, 2001, s.126). Okulların eksik olan öğretmen ihtiyacını karşılamak için askerliğini 

çavuş olarak yapanlardan yararlanılmıştır. 

 Ancak bu ferman, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile ilgili uğraşılar, Rusya ve 

Mısır ile yapılan savaşlar gibi etkenlerle yeterince uygulanamamıştır. Tüm ülkeyi kapsar 

biçimde ilköğretim zorunlu olduğu dönem Tanzimat Dönemi'dir. 1869 yılında Saffet 

Paşa’nın Maarif Nazırlığı zamanında çıkarılan “Maarif-i Umumiye Nizamnamesi”nin 

dokuzuncu maddesi şöyledir: “Kızların 6–10, erkeklerin 7–11 yaşları arasında mektebe 

devamları zorunludur”(Akyüz, 1989, s.182). 

 Kanuni Esasi’nin 114. maddesi ilköğretimi yerine getirilmesi zorunlu bir görev 

olarak tanımlamıştır. Madde 114: “Osmanlı efradının kaffesince (bireylerin tamamı) 

tahsil-i maarifinin (eğitiminin) birinci mertebesi mecburi olacak ve bunun derecat ve 

teferruatı nizam-ı mahsus (özel düzenleme) ile tayin kılınacaktır”(Yılmaz, , 2000, s.80). 

  “Meccanilik”(parasız oluş) konusuna 1913 yılına kadar açıkça temas 

edilmemiştir(Koçer, 1987, s.61). 3 Mart 1913’te Tedrisat-ı İptidaiye Kanun-u Muvakkati 

(İlköğretim Geçici Kanunu) çıkarılmış, bu kanunla ilköğretimin zorunlu ve parasız olduğu 

kabul edilmiştir(Akyüz, 1989, s.294–296). 

 Cumhuriyet döneminde eğitim kurumlarında gerçekleştirilen ilk önemli 

değişiklik 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yapılmıştır. 
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Dine dayalı eğitim veren kurumlarla laik eğitim veren kurumlar birleştirilmiş ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. 

 Türk eğitim sistemini etkileyen ikinci önemli olay ise 1928’deki Harf 

İnkılâbı’dır. Harf İnkılâbı ile “Millet Mektepleri” seferberliği başlamış, 15–45 yaşları 

arasındaki vatandaşlara yeni Latin asıllı Türk harflerini öğretebilmek için okuma yazma 

kursları düzenlenmiştir. Böylece bir yılda yaklaşık 1,2 milyona yakın vatandaşa okuma 

yazma öğretilmiştir(Erden, 1998, s.159). 1930’lu yıllara kadar 3 yıl düzenli olarak okula 

gidenlere “Şahadetname” adıyla ilkokul diploması verilmiş daha sonra ise 3 yıllık süre 5 

yıla çıkarılmıştır(Yılmaz, 2000, s.81). 

 05.01.1961 tarihinde kabul edilen 222 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu”nun 

birinci maddesinde ilköğretim, “kadın ve erkek bütün vatandaşların milli gayelere uygun, 

olarak; bedeni, zihni ve ahlaki gelişmelere ve yetişmelere hizmet eden temel eğitim ve 

öğretimdir” şeklindedir. Böylece “temel eğitim” kavramı ilk defa olarak yönetim metinleri 

arasında yer almıştır(10705 sayılı Resmi Gazete, 12.01.1961). 

 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” 14.06.1973 yılında kabul edilmiştir. Bu 

kanun Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerini günümüzde de geçerli olan 

şekliyle ortaya koymuştur(14574 sayılı Resmi Gazete, 24.06.1973). 

 Ülkemizde ilköğretim uzun yıllar 5 yıllık olarak uygulanmıştır. 1973 yılında 

kabul edilen Milli Eğitim Temel Kanunu’yla ilköğretim 8 yıla çıkarılmış ve pilot uygulama 

olarak bazı yörelerde 8 yıllık ilköğretim okulları açılmıştır. Böylece 8 yıllık eğitime 

başlanmıştır. Ancak kesintisiz ve zorunlu 8 yıllık ilköğretime geçiş için gerekli yasal 

düzenlemeler 1997 yılında yapılarak uygulamaya 1997–1998 öğretim yılından itibaren 

başlanmıştır. Ülkedeki ilk ve ortaokullar ilköğretim okulları adı altında 

birleştirilmiştir(Yılmaz, 2000, s.81). 
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1.1.2. Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları  

  

 Bir ülkenin eğitim sistemine yön veren, o toplumun eğitim felsefesini ve 

politikasını yansıtan genel amaçları ve temel ilkeleridir. Eğitim sisteminin amaçları, sistem 

politikasına ve işlevlerine uygun olarak kendi içinde tutarlı ve temel ihtiyaçları 

karşılayacak şekilde saptanır. Eğitim sistemine bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim 

kurumlarının programları ve etkinlikleri bu doğrultuda düzenlenir(Erden, 1998, s.162). 

  

 Eğitim sistemimizin amaçları, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. Maddesinde 

aşağıda yazıldığı şekilde belirtilmiştir(14574 sayılı Resmi Gazete, 24.06.1973): 

 

 “Türk Milli Eğitimi’nin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini;  

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; 

Türk Milletinin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 

geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına 

ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 

Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;  

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 

kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, 

insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 

yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 

görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 

kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 

sağlamak;  

 Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu 

artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı 

desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milleti’ni çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, 

seçkin bir ortağı yapmaktır.” 
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 Eğitimin amaçlarının hiyerarşik sınıflandırılması ise aşağıdaki şekildedir(Varış, 

1973, s.17). 

 Milli Eğitimin Genel Amaçları: Milli Eğitim politikası ile tutarlı, kapsamlı ve 

genel nitelikte olan amaçlardır. 

 Okulların Amaçları: Milli Eğitimin amaçları ile tutarlı olarak her kademe ve 

türdeki okul için ayrı ayrı saptanır. Bu amaçlar okul yönetmeliklerinde yer alır. 

 Derslerin Amaçları: Okulun ve Milli Eğitimin amaçlarına uygun olarak geliştirilir. 

Derslerin amaçları, okulların öğretim programlarında belirtilir. 

 Ünite ve Konunun Amaçları: Kademeli sıralamada en altta bulunur. 

Kazandırılması ön görülen hedef davranışlar olarak öğretmen tarafından saptanır ve 

öğretim planlarında ayrıntılı biçimde yer alır. Bu amaçlar üst kademedeki amaçların 

gerçekleştirilmesini sağlayacak şekilde ve tutarlı olmalıdır. 

 

 

 1.1.3. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 

 Eğitim sistemine yönelik en kapsamlı ilke, 1982 Anayasası’nda “Eğitim ve 

Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlığı altında 42. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir 

(Kanun No:2709). 

 “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.  

 Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. 

 Eğitim ve öğretim, Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve 

eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı 

eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. 

 Eğitim ve öğretim hürriyeti, anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz. 

 İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında 

parasızdır. 

 Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okullarıyla erişilmek 

istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. 

 Devlet, maddi imkânlarından yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini 

sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, 

durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı tedbirleri alır. 

 Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim araştırma ve inceleme ile 

ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. 
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 Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına 

ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak 

yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar 

kanunla düzenlenir. Milletlerarası anlaşma hükümleri saklıdır.” 

 Eğitim sistemimizde yapılan çalışmalara rehberlik eden, birer dayanak niteliği 

taşıyan on dört temel ilke, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4–17. maddelerinde 

aşağıdaki şekilde sıralanmıştır(14574 sayılı Resmi Gazete, 24.06.1973): 

 

 “1.1.3.1. Genellik ve Eşitlik:  

 Madde 4 - Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese 

açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.  

 1.1.3.2. Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:  

 Madde 5 - Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk 

toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  

 1.1.3.3. Yöneltme:  

 Madde 6 - Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.  

 Milli eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde 

düzenlenir. Bu amaçla, orta öğretim kurumlarına, eğitim programlarının hedeflerine 

uygun düşecek şekilde hazırlık sınıfları konulabilir.  

 Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme 

ve değerlendirme metotlarından yararlanılır.  

 1.1.3.4. Eğitim hakkı:  

 Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.  

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.  

 1.1.3.5. Fırsat ve İmkân Eşitliği:  

 Madde 8 - Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. Maddi 

imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim 

görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli 

yardımlar yapılır. Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel 

tedbirler alınır.  
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 1.1.3.6. Süreklilik:  

 Madde 9 - Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi 

esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına 

yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak 

da bir eğitim görevidir.  

 1.1.3.7. Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği:  

 Madde 10 - Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının 

hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve 

Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve 

milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup 

geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.  

 Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her 

kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; 

çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığı’nca gereken 

tedbirler alınır.  

 1.1.3.8. Demokrasi Eğitimi:  

 Madde 11 - Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin 

gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, 

yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi 

değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp 

geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk 

milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük 

siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.  

 1.1.3.9. Laiklik:  

 Madde 12 - Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi 

ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.  

 1.1.3.10. Bilimsellik:  

 Madde 13 - Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders 

araç ve gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına 

göre sürekli olarak geliştirilir.  

 Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin 

sağlanması bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 
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 Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları 

gereğince donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından 

teşvik edilir ve desteklenir.  

 1.1.3.11. Planlılık:  

 Madde 14 - Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine 

uygun olarak eğitim insan gücü istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme 

ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik 

eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.  

 Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla 

tespit edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş 

ve programları bu kademelere uygun olarak düzenlenir.  

 Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve 

kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre 

optimal büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.  

 1.1.3.12. Karma Eğitim:  

 Madde 15 - Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin 

türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek 

öğrencilere ayrılabilir.  

 1.1.3.13. Okul İle Ailenin İşbirliği:  

 Madde 16 - Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda 

bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu maksatla okullarda okul aile 

birlikleri kurulur. Okul aile birliklerinin kuruluş ve işleyişleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

 1.1.3.14. Her Yerde Eğitim:  

 Madde 17 - Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, 

aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye 

çalışılır.  

 Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim 

amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığ’ının denetimine tabidir.” 
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1.1.4. Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı 

      Türk Milli Eğitim Sisteminin Genel Yapısı, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 

Kanunu’nun 18–42. maddelerinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

      Türk milli eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki ana 

bölümden kurulur. 

     Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim 

kurumlarını kapsar. 

  Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim 

faaliyetlerinin tümünü kapsar. 

 1.1.4.1. Örgün Eğitim  

 1.1.4.1.1. Okul öncesi eğitimi:  

  Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini 

kapsar. Bu eğitim isteğe bağlıdır.  

  Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve 

temel ilkelerine uygun olarak,  

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak;  

2. Onları ilköğretime hazırlamak;  

3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı 

yaratmak;  

4. Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır.  

 Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabileceği gibi, 

gerekli görülen yerlerde ilköğretim okuluna bağlı anasınıfları halinde veya ilgili diğer 

öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir.  

 Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı, 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.  

 1.1.4.1.2. İlköğretim:  

 İlköğretim 6 – 14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar, 

İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında 

parasızdır.  

  İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak,  

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;  

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst 
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öğrenime hazırlamaktır.  

3. İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, orta öğretimde devam 

edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin 

kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik 

servislerince gerekli çalışmalar yapılır.  

  İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz 

eğitim yapılır ve bitirenlere ilköğretim diploması verilir.  

  Nüfusun az ve dağınık olduğu yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezi durumda 

olan köylerde ilköğretim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanın 

mümkün olmadığı yerlerde yatılı ilköğretim bölge okulları kurulur.  

  

 1.1.4.1.3. Orta öğretim:  

  Orta öğretim, ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve 

teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar.   

 İlköğretimini tamamlayan ve orta öğretime girmeye hak kazanmış olan her 

öğrenci, orta öğretime devam etmek ve orta öğretim imkânlarından ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.  

 Orta öğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak,  

1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle 

onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal 

ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,  

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve 

doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve 

iş alanlarına hazırlamaktır.  

 Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum 

ihtiyaçları arasında denge sağlanır.  

  Orta öğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. Belli bir 

programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını 

belirleyen adlar verilir.  

 Nüfusu az ve dağınık olan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca gerekli görülen 

yerlerde, orta öğretimin, genel, mesleki ve teknik öğretim programlarını bir yönetim 

altında uygulayan çok programlı liseler kurulabilir.  
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 Orta öğretim kurumlarının öğrenim süresi, uygulanan programın özelliğine göre, 

Milli Eğitim Bakanlığı’nca tespit edilir.   

 Lise veya dengi okulları bitirenler, yüksek öğretim kurumlarına girmek için aday 

olmaya hak kazanır. Hangi yüksek öğretim kurumlarına, hangi programları bitirenlerin 

nasıl girecekleri, giriş şartları Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Yüksek Öğretim 

Kurulu tarafından tespit edilir.  

 İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi dini 

hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim 

Bakanlığı’nca açılan orta öğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime 

hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.  

 Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük 

yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere ilköğretim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar 

açılabilir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir. Özellikleri dolayısıyla bunların kuruluş, 

işleyiş ve yetiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.  

 1.1.4.1.4. Yüksek öğretim:   

 Yüksek öğretim, orta öğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren 

eğitim kurumlarının tümünü kapsar.  

 Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak,  

1. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim 

politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına 

göre yetiştirmek;  

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak;  

3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel 

sorunları çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda 

bulunmak;  

4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet 

ve kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını 

toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları 

sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek;  

5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini 

sağlayan her türlü yayınları yapmak;  

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini 

sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.  
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Yüksek öğretim kurumları şunlardır:  

1. Üniversiteler,  

2. Fakülteler,  

3. Enstitüler,  

4. Yüksek Okullar,  

5. Konservatuarlar,  

6. Meslek Yüksek Okulları  

7. Uygulama ve Araştırma Merkezleri,  

 Yüksek öğretim kurumlarının amaçları, açılış, kuruluş ve işleyişleri ile öğretim 

elemanlarına ilişkin esaslar ve yüksek öğretim kurumları ile ilgili diğer hususlar, özel 

kanunlarında belirlenir.  

  Yüksek öğretim, milli eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, 

lisans ve lisansüstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. Bu bütünlük 

içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluşlar 

bulunur. Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve 

dikey geçiş yolları açık tutulur.   

 Yüksek öğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddi imkânları elverişli olmayan 

öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs, kredi yatılılık 

ve benzeri yollarla sağlanır. Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme 

tarzları ile burs ve kredilerin tutarları ve bunların veriliş esasları, Maliye Bakanlığı ile 

birlikle hazırlanacak yönetmelikle tespit edilir. Bazı alanlar için mecburi hizmet karşılığı 

öğrenci yetiştirilmesi hakkındaki hükümler saklıdır.  

 Yüksek öğretimde, öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin 

zamanından en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki 

yüksek öğretim kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; 

yüksek öğretimin bütününü kapsayan ve orta öğretimle ilgisini sağlayan bir planlama 

düzeni kurulur.  

 

 1.1.4.2. Yaygın Eğitim  

 Yaygın eğitim, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen formal eğitim 

faaliyetlerinin tümünü kapsar. Yaygın eğitimde belli bir yaş sınırı yoktur. Her yaş grubu 

için yaygın eğitim faaliyetleri düzenlenebilir. 

 Yaygın eğitimin özel amacı, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine 

uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut herhangi bir kademesinde 
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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.  

 Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıfları 

kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük 

içinde düzenlenir.  

 Yaygın eğitim, genel ve mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana 

gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır.  

 Genel, mesleki ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmi, özel ve 

gönüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Milli Eğitim Bakanlığı’nca 

sağlanır. Genel yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. 

Mesleki ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim 

kurumları ve resmi ve özel işletmeler arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nca sağlanacak 

koordinasyon ve işbirliğinin esasları kanunla düzenlenir.  
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 1.1.5. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 

Kanunu, 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak yürürlüğe girmiştir(İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği, 2003, s.1).   

 Bu yönetmelik sekiz kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımların konu başlıkları ise 

şöyledir: 

Birinci Kısım: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar, 

İkinci Kısım: İlköğretimin Amaçları, İlkeleri ve Genel Konuları 

Üçüncü Kısım: Kayıt, Kabul ve Devam 

Dördüncü Kısım: Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi, 

 1.Bölüm: Genel Esaslar 

 2. Bölüm: Sınavlar 

 3. Bölüm: Sınıf Geçme 

 4. Bölüm: Okulu Dışarıdan Bitirme 

 5. Bölüm: Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi 

Beşinci Kısım: Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları, 

Altıncı Kısım: Kurullar, Komisyonlar ve Mesleki Çalışmalar, 

Yedinci Kısım: Defter ve Dosyalar 

Sekizinci Kısım: Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi. 

 Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel ilköğretim 

kurumlarının kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili esasları düzenlemekte ve gündüzlü, 

pansiyonlu, yatılı, resmi ve özel ilköğretim kurumlarının yönetim, personel, eğitim-

öğretim, güvenlik işleri ile bu okullardaki sınıf geçme, sınavlar, devam-devamsızlık 

konularına ilişkin esasları kapsamaktadır. 
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 1.1.6.İlköğretim Kurumları Amaçları 

 İlköğretim kurumlarının amaç ve görevleri 1739 Sayılı Temel Eğitim Kanunu’nun 

23. maddesinde aşağıdaki şekilde belirtilmiştir(14574 sayılı Resmi Gazete, 24.06.1973): 

 “İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel 

ilkelerine uygun olarak,  

1. Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;  

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst 

öğrenime hazırlamaktır.  

3.(Ek:16.8.1997–4306/4 md.) İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, 

orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu 

açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı 

bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.” 

 İlköğretim kurumlarının amaçları, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin beşinci 

maddesinde şu şekilde sıralanmıştır(İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,  2003, s.2–3): 

 “İlköğretim kurumlarının amaçları, Türk Milli Eğitimi’nin genel amaç ve temel 

ilkeleri doğrultusunda; 

a. Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirerek hayata ve üst 

öğrenime hazırlamak, 

b. Öğrenciye, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, TC Anayasasına ve demokrasinin 

ilkelerine uygun olarak haklarını kullanabilme, görevlerini yapabilme ve 

sorumluluklarını yüklenebilme bilincini kazandırmak, 

c. Öğrencinin milli kültür değerlerini tanımasını, takdir etmesini, çevrede 

benimsemesini ve kazanmasını sağlamak, 

d. Öğrenciyi toplum içinde rollerini yapan, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş 

birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen iyi ve mutlu bir vatandaş 

olarak yetiştirmek, 

e. Bulundukları çevrede yapacakları eğitim, kültür ve sosyal etkinliklerde, milli 

kültürün benimsenmesine ve yayılmasına yardımcı olmak, 

f. Öğrenciye fert ve toplum meselelerini tanıma, çözüm arama alışkanlığı 

kazandırma, 

g.  Öğrenciye sağlıklı yaşamak, ailesinin ve toplumun sağlığı ile çevreyi korumak 

için gereken bilgi ve alışkanlıkları kazandırmak, 

h. Öğrencinin el becerisi ile zihni çalışmasını birleştirerek çok yönlü gelişmesini 
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sağlamak, 

i.  Öğrencinin araç ve gereç kullanma yoluyla sistemli düşünmesini, çalışma 

alışkanlığı kazanmasını, estetik duygularının gelişmesini, hayal ve yaratıcılık 

gücünün artmasını sağlamak, 

j. Öğrencinin mesleki ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlayarak 

gelecekteki mesleğini seçmesini kolaylaştırmak, 

k. Öğrenciye üretici olarak geçimini sağlaması ve ekonomik kalkınmaya katkıda 

bulunması için bir mesleğin ön hazırlığını yaptıracak, mesleğe girişini 

kolaylaştıracak ve uyumunu sağlayacak davranışları kazandırmak, 

l. Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini, öncelikle enerjiden ve 

artık malzemeden savurganlığa kaçmadan yararlanmasını sağlamak.” 

 

 

 1.1.7. İlköğretim Okullarının Eğitim ve Öğretim İlkeleri 

 

 Türk Milli Eğitimi’nin amaçları ve ilköğretim okullarının amaçlarını 

gerçekleştirmede göz önünde bulundurulacak belli başlı ilkeler şunlardır(İlköğretim Okulu 

Programı,1995. s.23–30): 

1. İlköğretim, milli bir eğitim kurumudur. 

a. İlköğretim, çocuklara milli kültürü aşılamak mecburiyetindedir. 

b. Okulda her derse, milli hedeflere ulaştıracak birer vasıta olarak bakılmalıdır. 

c. İlköğretimde, her dersle milli hayat arasında ilgi sağlanmasına ve milli hayata 

bağlanmasına geniş ölçüde dikkat edilmelidir. 

2. İlköğretim gerçek bir topluluktur. 

3. Okul, kültürel gelişme ve eğitim merkezidir. 

4.  İlköğretim, öğrencilerinin temel ihtiyaçlarına cevap veren bir kurumdur. 

5. Her çocuk birbirinden farklıdır. 

6. Çocuğun büyüme ve gelişmesi süreklidir. 

7. Çocuk bir olarak gelişir. 

8. İlköğretim, öğrenciye bilimsel metotlara göre çalışma yolları öğreten bir kurumdur. 

9. Derslerle amaçlar ve ilkeler arasında bağlantı kurulmalıdır. 

10. Eğitimde ahlaki ve manevi değerlerin kazandırılması hem program, hem de 

yönetimin önemli bir unsurudur. 

11. Öğrenme karşılıklı bir etkileşmedir. 
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12. Her yaşantı her çocuk için ayrı bir anlam taşır. 

13. Eğitim ve öğretimde hayatilik esastır. 

14. Konuların seçilmesinde, işlenmesinde bulunan yerden ve zamandan başlanmalıdır. 

15. Çocuklar başkalarının istediklerini değil ilgi duydukları konuları öğrenirler. 

16. Çocuklar görmek ve işitmekten çok yaparak öğrenirler. 

17. Eğitim ve öğretimde tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak esastır. 

18. Eğitim ve öğretim planlı ve programlı bir çalışmadır. 

19. Eğitim ve öğretimde rehberlik esastır. 

20. Değerlendirme eğitim ve öğretimin ayrılmaz bir parçasıdır. 

21. Eğitim ve öğretim okul ile ailenin iş birliği ile gerçekleşir. 

22. Bedeni ve zihni kusuru görülen öğrencilere özel şekilde meşgul olunmalıdır. 

23. İlköğretimin bütün sınıflarında toplu öğretim esastır.  

 

 Yukarı verilen bilgilerle kısaca “Türk Eğitim Sistemi” tanıtılmaya çalışılmıştır. 
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 1.2. Ardahan İlinde Eğitim 

  

              2000 Genel Nüfus Sayımı’na göre,  Ardahan ilinde okuma yazma oranı %84 olup, 

cinsiyetler arasında önemli bir fark gözlenmektedir. Bu oran erkek nüfus için %92 iken 

kadın nüfus için %76’dır. Ardahan il merkezinde okuma-yazma oranı %91’dir. İlçelere 

göre incelendiğinde en yüksek oran %95 ile Posof ilçesidir. Posof ilçe merkezinde erkek 

nüfus için %98, kadın nüfus için %91’dir. Posof İlçesini, Çıldır, Göle ve Hanak takip 

etmektedir. Köylerde okuma yazma oranı erkek nüfus için %90, kadın nüfus için %73’tür. 

2003–2004 Öğretim yılında ilköğretimlerde okullaşma oranı %100, ortaöğretimde ise %98 

civarındadır(DİE, 2002, s.38–39). 

  Bu bilgiler ışığı altında Ardahan ilindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 

2004–2005 eğitim öğretim yılındaki mevcut durumları aşağıda anlatılmıştır. 

 

 

  1.2.1. Okul Öncesi Eğitim 

 

   Ardahan il genelinde, 2004–2005 Eğitim Öğretim yılında 91 anasınıfı mevcuttur. 

Anasınıfına devam eden 625 kız, 717 erkek olmak üzere toplam 1342 öğrenci olduğu tespit 

edilmiştir. İl merkezinde müstakil bir anaokulu mevcuttur. Bu okulda 24 kadrolu 75 

kadrosuz toplam 99 öğretmen görev yapmaktadır(Kılıç, 2005, s.7). 

           Okul öncesi eğitimden sonra ise tablolarla birlikte ilköğretim, taşımalı öğretim, 

Yibo ve Pio’lar, ortaöğretim, yükseköğretim, yaygın eğitim, özel eğitim kurumları ile 

yönetim anlatılacaktır. 
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1.2.2. İlköğretim 

Tablo 1. Ardahan İlköğretim Kurumları Tablosu(Kılıç, 2005, s.7). 

       

         İlköğretim Genel Müdürlüğüne bağlı 218 ilköğretim kurumu mevcuttur. Bunlardan 

63 tanesi merkez ve merkeze bağlı köylerde, 155 tanesi ise ilçe ve köylerinde 

bulunmaktadır. 2004–2005 öğretim yılında bu okullarda 20042 öğrenci (10423 erkek, 9619 

kız öğrenci) eğitim görmekte olup 700 öğretmen görev yapmaktadır.(Bu sayıya vekil ve 

sözleşmeli öğretmen dâhil değildir) Ardahan’da bir öğretmene yaklaşık 29 öğrenci 

düşmektedir. 2004–2005 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci azlığı nedeniyle bazı okullarda 

taşımalı eğitim sistemi uygulanmıştır(Kılıç, 2005, s.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasınıfı 
 Kurum Sayısı 

Erkek 

Öğrenci 

Kız 

Öğrenci 

 

TOPLAM K E T 

Merkez 63 3763 3254 6969 243 315 558 

Çıldır 33 901 885 1796 47 57 104 

Damal 12 819 697 1516 23 24 47 

Hanak 25 864 991 1855 58 63 121 

Göle 57 3300 3041 6341 210 224 434 

Posof 28 751 751 1527 44 36 80 

TOPLAM 218 10423 9619 20042 625 717 1342 
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1.2.2.1. Taşımalı Öğretim 

 
 

MERKEZ 

OKUL 

SAYISI 

TAŞINAN OKUL 
SAYISI 

TAŞINAN ÖĞRENCİ 

SAYISI 

ÇILDIR 

 
3 29 456 

DAMAL 

 
2 7 345 

GÖLE 
 

4 20 552 

HANAK 

 
4 18 429 

POSOF 

 
6 38 451 

TOPLAM 

 
19 112 2233 

Tablo 2. Ardahan Taşımalı Öğretim Tablosu(Kılıç, 2005, s.9). 

 

 Ardahan genelinde İlköğretim Okullarının taşıma durumu incelendiğinde; 19 taşıma 

merkezine 112 okulda bulunan 2233 öğrencinin taşındığı, taşınan öğrencilerle ilköğretime 

devam eden öğrenciler karşılaştırıldığında ilköğretime devam eden 20042 öğrencinin 

2233’nün taşındığı, ilköğretime devam eden öğrencilerin %8,96’nın taşınarak öğrenime 

devam ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca taşıma merkezlerine taşınan öğrencilerin en fazla 

Göle İlçesinde olduğu anlaşılmaktadır(Kılıç, 2005, s.9). 
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1.2.2.2. YİBO ve PİO’lar 

 

 

Tablo 3. Ardahan’da YİBO ve PİO’ların Tablosu(Kılıç, 2005, s.11). 

 

 İl genelinde YİBO ve PİO’ların durumu incelendiğinde; yatılı öğrenci kapasitesinin 

1792 olmasına karşın 1655 öğrencinin bu kurumlarda yatılı olarak öğrenim gördüğü, 

ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin % 8,2 YİBO ve PİO’larda öğrenim 

gördüğü, bu kurumlarda 152 öğretmenle birlikte 33 personelin görev yaptığı, öğrenci 

sayılarının kapasiteyi karşıladığı, çalışan personelin ise oldukça yetersiz olduğu 

anlaşılmaktadır(Kılıç, 2005, s.11). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

OKULLAR 

Yatılı 

Öğrenci Kapasitesi 

 

Öğrenci Sayısı 

(Yatılı) 

 

Öğretmen Sayısı 

 

Personel Sayısı 

Merkez YİBO 600 556 31 14 

Göle YİBO 700 650 33 6 

Çıldır Kız PIO 100 85 22 3 

Tekel 75. PİO 192 181 30 5 

Göle 30 Eylül PİO 100 78 17 3 

Posof Halitpaşa PİO 100 105 19 2 

TOPLAM 1792 1655 152 33 
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1.2.3. Ortaöğretim 

GENEL LİSE MESLEKİ VE TEKNİK LİSELER  

Kurum 

Sayısı 

Erkek 

Öğrenci 

Kız 

Öğrenci 

 

Toplam 

Kurum 

 Sayısı 

Erkek 

Öğrenci 

Kız 

Öğrenci 

 

Toplam 

Merkez 3 581 457 1038 7 431 313 744 

Çıldır 1 243 145 388 1 32 18 50 

Damal 1 136 120 256 --- --- --- --- 

Hanak 1 163 87 250 1 54 22 76 

Göle 1 365 183 548 2 32 108 140 

Posof 1 231 103 334 --- --- --- --- 

TOPLAM 8 1719 1095 2814 11 549 461 1010 

Tablo 4. Ardahan Ortaöğretim Kurumları Tablosu(Kılıç, 2005, s.8). 

 

         Ardahan İlinde toplam 20 ortaöğretim kurumu mevcut olup; 7 genel lise, 1 Yabancı 

Dil Ağırlıklı Lise, 1 Anadolu Lisesi, 2 Kız Meslek Lisesi, 1 Ticaret Meslek Lisesi, 1 İmam 

Hatip Lisesi, 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 Anadolu Öğretmen Lisesi (Henüz Eğitim-

Öğretime başlamamıştır), 1 Endüstri Meslek Lisesi, 1 Adet Sağlık Meslek Lisesi, Ticaret 

Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 3 Çok Programlı Liseden ibarettir. Genel 

Lislerde 2814 öğrenci, Mesleki ve Teknik Liselerde ise 1010 öğrenci öğrenim görmekte ve 

bu öğrenciler için 107 öğretmen görev yapmaktadır. Mesleki ve Teknik Okullarda ise 84 

öğretmen eşliğinde 1010 öğrenci mevcuttur(Kılıç, 2005, s.8). 

   

  1.2.4. Yüksek Öğretim 

                      Ardahan Meslek Yüksek Okulu, Kars Kafkas Üniversitesine bağlı olarak 1999–

2000 Eğitim-Öğretim döneminde eğitime başlamıştır. Bölümde, Bilgisayarlı Muhasebe, 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Arıcılık, Et Endüstrisi ile İşletmecilik eğitimi verilmektedir. 

2002 yılından sonrada İthalat-İhracat, Makine ve Elektrik Bölümleri açılmıştır. 2004–2005 

Eğitim ve öğretim döneminde 161 kız ve 317 erkek öğrenci olmak üzere toplam 478 

öğrenci eğitim görmektedir. 

                       Meslek Yüksek Okulu 12 derslik ve 2 laboratuara sahip olup akademik kadrosu; 1 

doçent doktor, 8 öğretim görevlisinden oluşmaktadır. Meslek Yüksek Okulu’nun en önemli 

sorunu öğrenci yurdunun bulunmamasıdır. Bu sorunu gidermek için valilik tarafından 

yapılan girişimler sonucunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden 300 milyar TL temin 

edilmiş ve inşaatına başlanmıştır. Ancak bu miktar inşaatın tamamlanması için yeterli 

değildir(Serhat Şehri Ardahan, 2002, s.44–45). 
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1.2.5. Yaygın Öğretim 

 

Kursun Adı Merkez Çıldır Damal Göle Hanak Posof Toplam 

M.Nakışları 

 
8 -  1   9 

Trikotaj 

 
1 - 1 1   3 

S.Mak.Nakış. 

 
- -     - 

Boyabatik 

 
4 -  1   5 

Halıcılık 

 
8 - 2 5   15 

Halkoyunları 

 
6 -     6 

Giy.Biç.Dikiş 

 
6 3   1 1 11 

Elektrik 

 
1 1     2 

Bilgisayar 

 
2 - 3 1 2 4 12 

Kalorifer Ate. 

 
2 -     2 

Kuaför 

 
1 -  1   2 

İngilizce 

 
2 -  1 2  5 

Hüsnü-Hat 

 
   1   1 

Üni.ve LGS hazırlık 

 
8 1 1 2 3 3 18 

Folklorik Bebek 

 
- - 2    2 

Folklor 

 
4 -  3 2  9 
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Bağlama 

 
1 1  1   3 

Gübre ve Gübreleme 

 
- 2     2 

Aşçılık 

 
- 1     1 

Okuma-Yazma 

 
2 2 1 2   7 

Atletizm 

 
   1   1 

Arıcılık 

 
- 2 1 2   5 

Sebzecilik 

 
- 1     1 

Ev Ekonomisi 
 

1 
     1 

 

Besicilik 
   1 1  2 

 

Tiyatro 

 

2 
   

 

1 
 3 

Toplam 

 
59 14 11 24 12 8 128 

Tablo 5. Ardahan Yaygın Öğretim Kurumları Tablosu(Kılıç, 2005, s.5–6). 

 

          

  Ardahan ilinde faaliyette bulunan yaygın eğitim kurumları incelendiğinde;  İl genelinde 

128 kursun açıldığı, bunlardan en fazla açılan kursların nakış, halıcılık, giyim, folklor, 

üniversiteye ve LGS’ye hazırlık, bilgisayar ve İngilizce kursları olduğu görülmektedir. İlde özel 

dershanelere devam eden öğrencilerin azlığı ve öğrencilerin sosyo ekonomik düzeylerinin geri 

olmasından dolayı üniversite ve LGS hazırlık kurslarının sayılarının fazla,  ilin gelişmişlik 

düzeyi ve istihdam problemi göz önüne alındığında meslek kazandırmaya dönük kurslarında 

sayısal olarak az olduğu dikkat çekmektedir(Kılıç, 2005, s.6). 
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1.2.6. Özel Öğretim Kurumları 

 
 

KURUM 

ADI 

PERSONEL 

SAYISI 

ÖĞRENCİ 

SAYISI 
KONTENJAN 

Ardahan Özel Çözüm Dergi 

Dershanesi 
9 123 163 

Ardahan Özel Yakutiye 

Dershanesi 
14 204 228 

Ardahan Özel Turan 

M.T.S.K  Müdürlüğü 
11  61 

Özel Ardahan M.T.S.K 

Müdürlüğü 
15  60 

TOPLAM 49 327 512 

Tablo 6. Ardahan Özel Öğretim Kurumları Tablosu(Kılıç, 2005, s.10). 

 

 Ardahan İl genelinde faaliyet gösteren özel öğretim kurumları incelendiğinde; 2 

MTSK, 2 dershane olmak üzere 4 adet özel öğretim kurumu bulunduğu, bu kurumlardan, 

Özel Dershanede 327 öğrencinin olduğu, toplam 49 personel çalıştığı, orta öğretim 

kurumlarına ve ilköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerle dershaneye giden 

öğrenciler karşılaştırıldığında 3824 orta öğretim, 20042 ilköğretim öğrencisine karşılık 327 

öğrencinin dershaneye devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu da ortaöğretim ve ilköğretim 

kurumlarının özel öğretim kurumlarınca desteklenmediğini göstermektedir(Kılıç, 2005, 

s.10). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 33 

1.2.7. Yönetim 

 

M.E. Şube 

Müdürü 

(Mevcut) 

İlçesi Milli  

Eğitim 

Müdürü 

 (Mevcut)  

Asil 

 

Vek. 

Okul  

Müdürleri 

(Vekil) 

Okul  

Müdürleri 

(Asil) 

Okul  

Müdürleri 

Müdür  

Yetkili 

Halk Eğitim 

Müdürü 

Kadrosu 

Halk Eğitim 

Müdürü 

(Mevcut) 

Merkez 1 

Vekil 

2 4 12 3 40 1 1(Vekil) 

Damal 1  

Vekil 

1 1 5 - 8 1 1 (Vekil) 

Çıldır 1 

Vekil 

2  3 2 30 1 1 Asıl 

Göle 1  

Vekil 

2  17 Yok 43 1 1 (Vekil) 

Posof 1  

Vekil 

2  6 1 24 1 1 (Vekil) 

Hanak 1  

Asıl 

2  4 2 23 1 1 (Vekil) 

Tablo 7. Ardahan Eğitim Kurumlarındaki Yönetim Tablosu(Kılıç, 2005, s.1). 

  

 İl genelinde Yönetim kademelerinin durumu incelendiğinde; İl ve İlçe Milli Eğitim 

Müdürü ve Şube Müdürlerinin 5’inin vekil olduğu, 11 yöneticinin asıl olduğu, ayrıca 55 

Okul Müdürlüğünden 8’inin asıl okul müdürü olduğu, 47 vekâleten okul müdürlüğüne 

baktığı, 158 müdür yetkili öğretmenin görev yaptığı, 6 Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

kadrosundan 1’i asil 5 Halk Eğitim Müdürünün vekâleten görev yaptığı, özelikle okul 

müdürlüklerinin büyük bir kısmının vekâleten yönetildiği anlaşılmaktadır(Kılıç, 2005, s.1). 
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2.BÖLÜM 

 

VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETİMİ  

 

 

     2.1. VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI KAVRAMI 

 

 2.1.1.Vatandaşlık Kavramı 

 Vatan, sınırları belli bir toprak parçasıdır. Ancak vatan kavramı yalnızca bundan 

ibaret değildir. Tek başına bu maddi unsur bir anlam ifade etmez. Vatanı vatan yapan en 

önemli unsur, sınırları belli olan bu kara parçasında birlikte yaşama düşüncesine sahip bir 

topluluğun bulunmasıdır(Yılmaz, 2000, s.101). 

 Devlet ile vatandaşlar arasında, anayasa ve yasalarla belirlenmiş hak ve ödevlerden 

oluşan bir bağ bulunur. Bu bağa vatandaşlık bağı denir. Aynı ülkede yaşayan ve devlete 

vatandaşlık bağı ile bağlı kişilere ise vatandaş denir(Zapçı, 2005, s.17–18). Vatandaşın 

mensubu olduğu devlete karşı görevleri vardır: Kanunlara uymak, vergi vermek, askere 

gitmek, seçimlerde görev almak, aday olmak, oy kullanmak gibi(Gazi Mustafa Kemal, 

2003, s.145). 

 Günümüzde vatandaşlığın kazanılması ülkelerin kendi vatandaşlık hukukuna bağlı 

olarak farklı biçimlerde düzenlenmektedir. Cumhuriyetin ilanından sonra hazırlanan bütün 

anayasalarda vatandaşın tanımı yapılmaktadır.  

 1924 Anayasasının 88’inci maddesine göre:“Türkiye ahalisine din ve ırk farkı 

olmaksızın vatandaşlık itibarıyla ‘Türk’ ıtlak olunur. Türkiye’de veya hariçte bir Türk 

babanın sulbünden doğan veyahut Türkiye’de mütemekkin bir ecnebi babanın sulbünden 

Türkiye’de doğup da memleket dâhilinde ikamet ve sinni rüşte vusulünde resmen Türklüğü 

ihtiyar eden veyahut Vatandaşlık Kanunu mucibince Türklüğe kabul olunan herkes 

Türk’tür. Türklük sıfatı kanunen muayyen olan ahvalde izale edilir”( Kili ve Gözübüyük, 

1985, s.128). 

 1961 Anayasasının 54. maddesinde aynı şekilde “Türk Devletine vatandaşlık bağı 

ile bağlı olan herkes Türk’tür” denilmektedir( Kili ve Gözübüyük, 1985, s.186). 

 1982 Anayasamızın da 66. maddesinde “Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı 

olan herkes Türk’tür” denilmektedir. “Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türk’tür. 

Yabancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlığı kanunla düzenlenir. 

Vatandaşlık, kanunun gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde 
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kaybedilir. Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça 

vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı 

yolu kapatılamaz”(Kanun No:2709).  

  

    2.1.2. İnsan Hakları Kavramı 

 İnsan haklarının kökeni eski çağlara kadar gitmektedir. Eski Yunan ve Roma 

düşünce felsefesinde insan haklarına dair görüşlere rastlanmaktadır. Ortaçağ’da az da olsa 

insan haklarını geliştirme çabaları sürmüştür. İnsan haklarının gelişmesi, İngiliz Haklar 

Bildirileri ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi’nin yayınlanması 

ile hız kazanmıştır(Kepenekçi, 2000, s.2). 

 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi, Milli Meclisin 20–26 

Ağustos 1789’da yaptığı oturumlarında kararlaştırılmış ve kral tarafından kabul edilmiştir. 

Bildirgenin ilk maddesi şu şekildedir: “İnsanlar hukuk bakımından özgür ve eşit doğarlar 

ve böyle olmaya devam ederler. Sosyal farklılıklar ancak ortak yarara 

dayanabilir.”(Yılmaz, 2000, s.196),( Metnin tamamı için bkz. ekler bölümü). 

 İnsanın değişimi ve gelişmesinin sonucunda 10 Aralık 1948 yılında yayınlanan 

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi doğmuştur. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu 

üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ni ilk onaylayan ülkeler 

arasında yer almış ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelerin büyük bölümüne 

taraf olmuştur(Kepenekçi, 2000, s.2). 

 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Türkiye’de Resmi Gazetede yayımlanması ve 

yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim kurumlarında okutulması yorumlanması 

Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 1949 tarihli toplantısında 3/9119 sayı ile kararlaştırılmıştır 

(Yılmaz, 2000, s.189). 

 İnsan hakları kavramının kısaca tarihi gelişimini anlattıktan sonra tanımını yapmak 

gerekirse: Tüm insanların sırf insan oldukları için doğuştan sahip oldukları, devredilemez 

ve vazgeçilemez haklarına insan hakkı denilmektedir. İnsan haklarının, soyut, teorik ve 

felsefi kavramlar olmaktan çok öte, tüm insanların sırf insan olmalarından dolayı doğuştan 

sahip oldukları, kadın, erkek, çocuk vb. farklar gözetmeksizin, insanlık ailesinin bir üyesi 

olması dolayısıyla sahip haklar olduğu vurgulanmalıdır(Donnelly, 1995,s.19). 

 Türk anayasalarında da insan hakları vurgulanmış ve önemi belirtilmiştir. 1982 

Anayasasında vatandaşlık hakları “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Bu haklar: “Genel Hükümler”, “Kişinin Hakları ve Ödevleri”, “Sosyal ve 
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Ekonomik Haklar ve Ödevler”, “Siyasi Haklar ve Ödevler” olmak üzere dört bölümde 

toplanmıştır(12–74 madde),(Kanun No:2709). 

    2.1.3. İnsan Hakları Eğitiminin Anlamı 

   İnsan hakları eğitimi: Öğrencilerde insan haklarına saygı ile bu hakları koruma ve 

yararlanma bilincini geliştirmek amacıyla, uygun içerik, materyal ve yöntemlerle verilen 

eğitime karşılık gelir.    

İnsan hakları eğitimi, daha çok insan hakları öğretimi olarak anlaşılmaktadır. 

Oysaki insan hakları eğitimi, öğretimle sınırlı değildir. İnsan hakları ile ilgili değerleri 

aktarmak ve belli davranış biçimleri oluşturmak da bu eğitimin kapsamına girer. İnsan 

hakları eğitimi sırasında uluslararası düzenlemeler hakkında bilgi verilmesi, ulusal, 

bölgesel ve uluslararası düzeyde insan haklarının korunması ve insan hakları ihlallerinin 

önlenmesi ile ilgili çabaların aktarılması da önemlidir. Bu nedenle, insan hakları eğitimi, 

yalnızca insan hakları ile ilgili ilkelerin öğretilmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda 

insan haklarının anlaşılmasını engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması yollarını da 

göstermeye çalışır(Kepenekçi, 2000, s.10–15). 

        2.1.4. İnsan Hakları Eğitiminin Temel İlkeleri ve Amaçları 

    

   İnsan hakları eğitimin dayandığı temel ilkeler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 

I. Tüm öğretim kurumlarında, vatandaşlık ve insan hakları eğitimine büyük 

bir önem verilmeli ve bu eğitim teşvik edilip sürekli denetlenmelidir. 

II. İnsan hakları eğitimi gerçek yaşamla, yani okulun yakın çevresi ve uzak 

çevresi ile bağlantı halinde olmalıdır. 

III. Öğrencilerin temel haklar ve bu alanda kullanılan terminoloji hakkında 

temel bir bilgi düzeyine sahip olmaları sağlanmalıdır. 

IV. Öğrencilerin tek tek veya toplu olarak tutum ve davranışlarında değişme 

meydana getirilmeye çalışılmalıdır. 

V.  Öğrencilerde insan hakları, barış ve kalkınma adına, ileride aktif olarak 

toplum yaşamında etkinliklerde bulunabilecek potansiyel oluşturulmalıdır. 

 

 Vatandaşlık ve insan hakları eğitimin programı yukarıda sayılan ilkelerden dolayı 

diğer sosyal bilimlerden farklı olmaktadır(Akbaşlı, 2000, s.21). 
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          Genellikle birçok insan hakları eğitimi programında alanla ilgili bütün bilgilerin 

verilmesi, ya da uluslararası sistem ve onun ilerleyişi hakkında bilgilenmek gibi büyük ve 

küçük çaplı hedefler yer almıştır. 

   Genel eğitimim bir parçası olarak insan hakları eğitimi ile; 

I. İnsan haklarının kavramsal çerçevesinin verilmesi, 

II. Bu bilgilerin kültürler ve uluslar tarafından uygulanabilirliğin incelenmesi, 

III. İnsan hakları alanındaki belli sorunlar üzerine odaklaşarak, insan haklarının 

uygulanmasını ve ihlallerin önlenmesini sağlayacak stratejilerin yorumlanması 

ve değerlendirilmesi amaçlanır. 

  İnsan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, dünyada barışın ve adaletin 

geliştirilmesi ile sağlanır. Barışı, adaleti ve insan haklarını geliştirmek için insan hakları 

şunları amaçlamaktadır: 

I. İnsanların ve grupların hakları ve görevleri hakkında bilinçlenmeyi sağlamak. 

II. İnsan hakları ile ilgili uluslararası düzenlemeler hakkında bilgilenmeyi ve 

bunlara saygıyı sağlama ve insan hakları ile ilgili devletlerin uygulamalarını 

anlamak. 

III. Öğrencilere ve geniş düşünüldüğünde tüm topluma insan hakları ile ilgili 

hukuki düzenlemeleri ve demokratik süreçleri tanıtmak. 

IV. Uygun yöntemlerle, insan haklarının teorik olarak öğrenilmesiyle somut 

uygulamaları birleştirip karşılaştırmak. 

V. Öğrenciler arasında bilgiyi ve deneyimi paylaşma fırsatları sağlamak. 

VI. İnsan onuruna saygıyı geliştirmek, toplumun yönetimine bireylerin katılımını 

sağlamak, insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmak(Kepenekçi, 2000, s.16–

17). 
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  2.2. İLKÖĞRETİMDE VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ 

  

 Cumhuriyet döneminde ilkokullarla ilgili 1926, 1930, 1932, 1936, 1948, 1962, 

1968, 1989, 1993 yıllarında programlarda düzenlemeye gidilmiştir. 1926 programında, 

“ilkmektebin başlıca maksadı genç nesli muhitine faal bir halde intibak ettirmek suretiyle 

iyi vatandaşlar yetiştirmektir” ilkesi temele alınmış; tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 

derslerine her biri ikişer saatten haftada altı saat olmak üzere 4. ve 5. sınıflarında yer 

verilmiştir. 1930, 1932 ve 1936 programlarında, 1926 programındaki amaca; “bedence ve 

ruhça en iyi alışkanlıklara sahip olmak, Türk toplumuna ve cumhuriyet idaresine intibak 

etmek, faydalı olmak, milli, medeni ve insani fikir ve hislere sahip bir hale getirmek” gibi 

ilkeler de eklenmiştir. Dersler bu programda da aynı adlarla okutulmuş; yalnız yurt bilgisi 

5. sınıfta 1 saate indirilmiştir. 1948 programında dersler aynı isim altında ve aynı saatlerde 

okutulmaya devam edilmiştir. 1962 program taslağında tarih, coğrafya ve yurt bilgisi 

derslerinin yerine Toplum ve Ülke İncelemeleri dersi konulmuş; ders saatleri dördüncü 

sınıfta altı, beşinci sınıfta beş saat olarak saptanmıştır. 1968 programında ise, dersin adı 

sosyal bilgiler olarak tekrar değiştirilmiş; dördüncü ve beşinci sınıflarda beş saat olarak 

okutulmuştur. 

 Ortaöğretimin birinci kademesinde (ortaokul) Malümat-ı Vataniye, Vatani 

Malümat, Yurt Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi dersleri (adları değiştirilmiş, aynı derslerdir.) 

1924, 1927, 1930 programlarında iki ve üçüncü sınıflarda birer saat, 1931 ve 1949 

programında her sınıfta birer saat, 1938 programında ise iki ve üçüncü sınıflarda ikişer 

saat, 1967 programında ise, tarih coğrafya, yurttaşlık bilgisi dersleri Sosyal Bilgiler adı 

altında toplanmış birinci ve ikinci sınıflarda haftada beş, üçüncü sınıfta ise dört saat 

okutulmuştur(Sönmez, 1999, s.23). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu’nun 

14.06.1983 tarih ve 93 sayılı; Eğitim ve Öğretim Yüksek kurulunun 08.07.1985 tarih ve 10 

sayılı kararıyla kabul edilen “Vatandaşlık Eğitimi” adlı ders, ortaokul 3.sınıflarda haftada 

2 saat süreyle programda yer almıştır(Büyükkaragöz, 1989, s.16). Talim Terbiye 

Kurulu’nun 06.03.1995 tarih ve 56 sayılı kararı ile dersin adı “Vatandaşlık Bilgileri ve 

İnsan Hakları Eğitimi” olmuştur. (Üstel, 2004, s.286) 1998–1999 öğretim yılında ise 

öğretim programına 7. ve 8. sınıflar için zorunlu ders olarak  “Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi” dersi konulmuştur(Selvi, 2004, s.193). 

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi öğretim programı konuları iki yılda 

işlenecek şekilde düzenlenmiştir. Bu dersin eğitim ve öğretiminde; öğrencilere bilgi 

kazandırmanın yanı sıra, insan haklarının korunup uygulanmasıyla ilgili düşünce ve 
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davranışları kazandırma amaçlanmaktadır. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

dersinin beklenen işlevi yerine getirebilmesi ancak hedeflenen davranışların gerçekleştiril-

mesiyle mümkündür. Bunun için uygulamada aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

I. Davranışların gerçekleştirilebilmesi için soru-cevap, tartışma, örnek olay, 

dramatizasyon (canlandırma), grup tartışmaları gibi yöntem ve teknikleri uygulanıp, 

öğrenciler araştırma ve incelemeye yönlendirilir. 

II. Bugün ulaşılan çağdaş uygarlık düzeyinin, insanlığın ortak çabası sonucu oluştuğu; 

insanlara ön yargısız, hoşgörülü, sevgi ve saygıya dayanan anlayışla yaklaşılması 

gerektiği kavratılmalıdır. 

III. Öğrencilere, demokratik kişilik kazandırabilmek ve kişiliklerini davranışlara yan-

sıtabilmek için sınıf, okul içi ve okul dışı etkinliklerden yararlanma ortamı sağlanır. 

Başkalarının görüş ve düşüncelerini saygıyla karşılayabilmenin, eleştirilere açık 

olmanın, insanların iyi davranışlarını ve başarılarını takdir etmenin gereği ve önemi 

vurgulanır. 

IV. Atatürk’ün eseri ve emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin özgürlükçü, demokratik ve 

lâik bir rejim olarak totaliter rejimlere üstünlüğü vurgulanır. Vatanımızın, bağımsız-

lığımızın, Cumhuriyetimizin ve egemenliğimizin her türlü değerin üstünde tutulması 

gerektiği kavratılır. 

V. Kişi hak ve özgürlükleri, katı hukuk kuralları şeklinde değil ezberletilmeden örnek 

olaylarla verilmeli, insan haklarının evrensel tanımı, ilke ve ölçüleri öğretilerek 

benimsetilmelidir. Ayırım gözetmeden insanların doğuştan gelen vazgeçilmez, 

devredilmez, dokunulmaz nitelikteki temel hak ve özgürlüklerini eksiksiz ve kesintisiz 

olarak kullanma bilinci kazandırılmalıdır. 

VI. İnsan hakları ile ilgili kuruluşlar, bildirge ve sözleşmeler bilgi düzeyinde verilerek, 

amaçları ve işlevleri kısa ve öz olarak öğrencilerin ders dışı eğitim etkinlikleri ile 

araştırmaları ve sınıfta tartışarak uygulama yapmaları sağlanır. 

VII. İnsan haklarının, demokrasi ve barış kavramları ile bağlantıları üzerinde durularak, 

bu kavramların bir bütün olduğu belirtilir. 

VIII. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin insan haklarına saygılı, demokratik, lâik, sosyal bir 

hukuk devleti olduğu uygun olan her ortamda vurgulanır. 

IX. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi, ancak öğrenmek, anlamak, sahip çıkmak 

ve onu hayata geçirmekle olanaklıdır. 

X. Konular işlenirken, programdaki sıraya uymak esas olmakla birlikte, önemli güncel 

olaylardan yararlanarak bazı konuların işleniş sırası değiştirilebilir. Böylece, öğrencilerin 
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olayları gözleyip yaşamalarına fırsat verilerek, toplumsal yaşamla bağlantı kurmaları 

sağlanır. 

XI. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin amaç ve davranışlarının sadece bu 

derste gerçekleşebileceği düşünülmemeli, öğretmen konuları işlerken, yeri geldikçe di-

ğer derslerle de ilişki kurmalıdır. 

XII.“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin özünde insana, insan onuruna saygı 

ve sevgi yatar. Bu nedenle dersin, öğrencilerin kendilerini her fırsatta ve her koşulda 

ifade edebilecekleri, arkadaşlarına ve öğretmenlerine saygıyı öğrenecekleri bir etkinlik 

hâline getirilmesi gerekir. Öğretmen, sınıfta amaç ve davranışlarla ilgili demokratik bir 

hava yaratmalı, tartışma ortamı açmalı ve öğrencilerin serbest tartışmasına izin 

vermeli, kişisel düşünce ve inançlarını benimsetmeye çalışmamalıdır. 

XIII. Bu derste, Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın benimsetilmesi açısından önemli eğitim 

ortamları hazırlanır. Cumhuriyet, ulusal egemenlik, bağımsızlık konuları işlenirken, 

Atatürk ve arkadaşlarının bu konulardaki özel çabaları da vurgulanır. 

XIV. Derste, programın amaçlarında yer alan ilkeleri pekiştirmeye yönelik belge ve 

okuma parçaları metin olarak okutulabileceği gibi, gerektiğinde açık oturum, panel, 

forum, sempozyum vb. sözlü tartışma yollarına da baş vurulur. 

XV.  Konuların işlenişinde; öğretimi pekiştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla, konularla 

ilgili CD-ROM, video kaset, film şeridi, slâytlar, tepegöz vb. eğitim araç ve gereçleri 

kullanılabilir. Bu araçlar, illerde ilgili kurumlardan sağlanabilir. 

XVI. Bu programa göre hazırlanacak 7. ve 8. sınıf ders kitapları, A4 ebadında 8–10;65 

ebadında 10–13 forma olacaktır. 

XVII. Programın sonunda yer alan belirtke tablosu (dikey boyutunda amaçların, yatay 

boyutunda ise konuların yer aldığı iki boyutlu tablo), eğitim ihtiyacı bakımından 

davranışların önem derecesini göstermektedir. Öğretmen, yatay boyuttaki konular ile 

dikey boyuttaki amaçların çakıştığı noktalara bakarak öğrencilere hangi düzeyde amaç 

davranışların kazandırılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olur(Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi Programı 7–8, 2002, s.83–84). 
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2.3.VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ MÜFREDATI 

   

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi, daha önceki yıllarda Malümat-ı 

Vataniye, Vatani Malümat, Yurt Bilgisi, Yurttaşlık Bilgisi ve Vatandaşlık Eğitimi adı altında 

okutulmuştur. 1998–1999 öğretim yılında ise öğretim programına 7. ve 8. sınıflar için 

zorunlu ders olarak konulmuş ve bu öğretim yılından itibaren “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi”  dersi adı altında haftada 1 ders saati olarak okutulmaya başlanmıştır. 

  

 2.3.1. 7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Müfredatı 

 
     Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 

Programı 7–8’de dersin müfredatı aşağıdaki gibidir:  

 
ÜNİTELER 

 
AMAÇ  
SAYISI 

 
DAVRANIŞ  

SAYISI 

 
ORAN  

(%) 

1. İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI 6 19 25 

II. İNSAN HAKLARI 6 16 20 

III. ETİK VE İNSAN HAKLARI 5 25 15 

IV. TEMEL HAKLAR VE 

ÖZGÜRLÜKLER 
9 32 40 

TOPLAM 26 92 100 

 

Tablo 8. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 7. Sınıf Ünitelerinin Dağılımı 

 
 
 

ÜNİTE l 

İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI 

 

A. Kavramlar 

 1. İnsan Kavramı 

 2. İnsanlık Kavramı 

 3. Ortak Miras Kavramı 
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B. İnsanlığın Sanat, Düşünce, Edebiyat ve Bilim Mirası 

 

C. İnsanlığın Ortak Mirasının Önemi 

 1. Ortak Mirasın Oluşumu 

 2. Ortak Mirasın Tek Bir Ulusa Ait Olmadığı 

 3. Ortak Mirasa Katkıda Bulunmanın Önemi 

 4. Ortak Mirastan Yararlanma Hakkının Önemi 

 

ÜNİTE II 

İNSAN HAKLARI 

 

A. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişmesi 

1. İnsan Hakları Düşüncesinin Ortaya Çıkışı 

2. Yeni Çağ'da insan Hakları Düşüncesinin Gelişimi 

3. 20. Yüzyılda İnsan Hakları Düşüncesindeki Gelişmeler 

 

B. Kavramlar 

1. Hak Kavramı 

2. İnsan Hakları Kavramı 

3. Evrensellik Kavramı 

 

C. Evrensel İlkeler Olarak İnsan Hakları 

1. Evrensel İlkeler Olarak İnsan Haklarının Özellikleri 

2. Davranış İlkeleri Olarak İnsan Haklarının Özellikleri 

3. Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan Hakları 

 

Ç. İnsan Haklarının Evrenselliğinin Sonuçları 

İnsan Haklarını Korumanın Önemi ve Gerekliliği 

 

ÜNİTE III 

ETİK VE İNSAN HAKLARI 

 

A. Kavramlar 

 1. Ahlâk Kavramı 
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 2. Ahlâklılık Kavramı 

 3. Etik Kavramı 

4. Kişi Kavramı 

 

B. Etik Bir Varlık Olarak İnsan 

1. İnsan ve Etik Değerler 

2. İnsanın Özellikleri ve Olanakları 

 

C. İnsan Haklarının Etik Temelleri 

1. İnsan Olmanın Koşulları Olarak İnsan Hakları 

2. Etik Gereklilikler Olarak İnsan Hakları 

 

Ç. İnsan Olma ve Sorumluluğu 

1. İnsan Olma Bilinci 

2. İnsan Olma Bilincinin Gerektirdikleri 

3. Sorumluluk Kavramı 

4. İnsan Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları 

 

 

ÜNİTE IV 

TEMEL HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER 

 

A. Temel Haklar 

 1. Temel Haklar Kavramı 

 2. Temel Haklar ve Çeşitleri 

  a. Yaşama Hakkı 

  b. Kişi Dokunulmazlığı 

  c. Sağlık Hakkı 

  ç. Eğitim Hakkı 

  d. Dilekçe Hakkı 

  e. Özel Yaşamın Gizliliği 

  f. Konut Dokunulmazlığı 

  g. Seçme ve Seçilme Hakkı 
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B. Temel Özgürlükler 

 1. Özgürlük Kavramı 

 2. Temel Özgürlükler Kavramı 

 3. Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlükleri 

 4. Basın Özgürlüğü 

 5. Din ve Vicdan Özgürlüğü 

 6. Haberleşme Özgürlüğü 

 7. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü 

 8. Toplantı Hak ve Özgürlüğü 

 9. Bilim ve Sanat Özgürlüğü 

 

C. İnsan Haklarının İşlevselleştirilmesinde Devletin Görevi 

 1. Eğitim Görevi 

 2. Yasama Görevi 

 3. Yürütme Görevi 

 4. Yargı Görevi 

 5. Devletin Kişi Özgürlüğüne İlişkin Görevleri 

 

Ç. İnsan Hakları Belgelerinde Yer Alan Başka Bazı Haklar ve Özgürlükler 

 1. Çocuk Hakları 

 2. Çevrenin Korunması Hakkı 

 3. Telif ve Patent Hakları 

 

 Tablo 9’da ise 7.Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersine ait belirtke 

tablosu verilmiştir(Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı 7–8, 2002, s.90–102). 
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Tablo 9. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7.Sınıf Belirtke Tablosu 

ALAN BİLİŞSEL ALAN DUY. ALAN  
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ÜNİTELER 

                 

1.İnsanlığın ortak mirası  *    *  *  *  *       *  6 

2.İnsan hakları  *  *   *  *  *  *    6 

3.Etik ve insan hakları  *     * * *      *  5 

4.Temel haklar ve 

özgürlükler 

 *   *  *  * *  *  *  * *  9 

TOPLAM  4 1 1 5 5 3 3 1 2 1 26 
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2.3.2.  8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi Müfredatı 

 

 
ÜNİTELER 

 
AMAÇ  
SAYISI 

 
DAVRANIŞ  

SAYISI 

 
ORAN  

(%) 

DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA, VATANDAŞLIK, 

VATANDAŞLIK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 
11 52 30 

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 5 32 20 

MİLLÎ GÜVENLİK VE MİLLÎ GÜÇ UNSURLARI 8 35 30 

İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
5 26 20 

TOPLAM 29 145 100 

 

Tablo 10. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8. Sınıf Ünitelerinin Dağılımı 

 

ÜNİTE l 

DEVLET, DEMOKRASİ, ANAYASA, VATANDAŞLIK, 

VATANDAŞLIK HAKLARI VE SORUMLULUKLARI 

 

A. Kavramlar 

 1. Devlet Kavramı 

 2. Demokrasi Kavramı  

 3. Anayasa Kavramı 

 4. Vatandaş Kavramı 

 5. Kamu Kavramı 

 6. Sivil Toplum Kavramı 

 

B. T.C. Devletinin Yönetim Yapısı 

 1. Merkezî Yönetim 

 2. İl Yönetimi 

 3. Yerel Yönetimler 

 

C. Vatandaşlık Hakları 

 1. Sosyal Haklar 
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  a. Türk Kadınının Toplumdaki Yeri 

 2. Ekonomik Haklar 

  a. Türk Kadınının Çalışma Hayatındaki Yeri 

 3. Siyasal Haklar 

 

Ç. Vatandaş Olma ve Sorumluluğu 

 1. Vatandaş Olma Bilinci 

 2. Vatandaş Olma Bilincinin Gerektirdikleri 

 3. Vatandaş Olma Sorumluluğunu Taşıma Yolları 

  a. Seçme ve Seçilme Hakkı 

  b. Vergi Verme 

  c. Askerlik Yapma 

  ç. Kanunlara ve Kurallara Saygılı Olma 

   1. Millet Sevgisi 

   2. Yurt Sevgisi 

 

D. Dayanışma 

 1. Millî Birlik ve Beraberlik Yönünden Dayanışmanın Önemi 

 2. Dayanışmada Sevgi, Saygı ve Hoşgörünün Önemi 

 

ÜNİTE II 

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI 

 

A. İnsan Haklarını Korumanın Önemi 

 1. İnsan Haklarının Korunması Sonucu Ortaya Çıkan Sorunlar 

 2. İnsan Haklarını Korumanın Sonuçları 

 

B. İnsan Haklarının Korunması 

 1. İnsan Haklarının Ulusal Düzeyde Korunması 

  a. Anayasa ve Yasalar 

  b. İnsan Haklarını Korumakla Yükümlü Devlet Organları 

  c. İnsan Haklarının Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşları ve İşlevleri 

  ç. İnsan Hakları Danışma Kurulları ve İşlevleri 

 2. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması 
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  a. Uluslararası Kuruluşlar 

  b. Uluslararası Belgeler 

  c. Uluslararası Gönüllü Kuruluşlar 

 

C. İnsan Haklarının Korunmasında İnsan Hakları Eğitiminin Önemi 

 1. Haberdar Etme 

 2. Bilgilendirme 

 3. Davranış Geliştirme 

 4. Duyarlı Vatandaş Yetiştirme 

 

Ç. İnsan Haklarıyla İlgili Özel Günler 

 

 

ÜNİTE III 

MİLLÎ GÜVENLİK VE MİLLÎ GÜÇ UNSURLARI 

1. Millî Güvenlik 

2. Millî Hedef 

3. Millî Güvenlik Siyasetini Belirleyen Organlar 

4. Millî Güç 

5. Askerî Güç 

 a. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Önemi 

 b. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin Temel Görevleri 

 c. Askerlik Görevinin Kutsallığı 

6. Türkiye'ye Yönelik İç ve Dış Tehdit 

 a. Anarşi ve Terör Kavramı 

 b. Terörün Yayılma Sebepleri 

 1. Bilgi ve Anlayış Azlığı 

  2. Kamuoyunun Terör Konusundaki Eğitimsizliği 

  3. Bazı Kişi ve Kuruluşların Bilerek veya Bilmeyerek Terörizme Katkısı 

  4. Bazı Kitle Haberleşme Araçlarının Bilerek veya Bilmeyerek Terörizme Katkısı 

  5. Doğal afetlerde ortaya çıkan söylentiler 

   a.  Söylentilerin kamuoyu üzerindeki olumsuz etkileri 

   b.  Söylentilere karşı alınabilecek önlemler 

        6. Terörü Destekleyen Devletlerin Mevcudiyeti 
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        7. Bazı Silâh Üreticilerinin Örgütlere Silâh Satması 

        8. Ülkeler Arasında İş Birliğinin Sağlanamaması 

        9. Halkın Yeteri Kadar Duyarlı Olmaması 

7. Terörle Mücadelede Kişilere Düşen Görevler 

 a. Millî Hedefler Doğrultusunda Bilinçli Olmak 

 b. Eğitim ve Öğretimi, Millî Birlik ve Beraberliği Sağlayıcı ve Güçlendirici Tarzda 

Sürdürmek 

 c. Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlere Karşı Bilinçli Olmak 

 ç. Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetleri Etkisiz Kılabilecek Düşünce Yapısına Sahip Olmak 

 d. Terörizme Karşı Duyarlı Olmak 

 e. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk Toplumuna, Türk Millî Değer ve Kültürüne Bağlı 

Olmak 

 f. Cumhuriyet Yönetimine inançla Bağlı Olmak 

 g. Türk Olmakla Gurur Duymak 

 ğ. Vatan ve Bayrak Sevgisiyle Dolu Olmak 

8. Güncel Tehdit 

 a. İç Tehdit Unsurlarının Hedefleri 

  1. Hedef Ülkede Anarşi ve Terör Ortamı Yaratmak 

  2. Devlet Otoritesini Sarsmak 

  3. Toplumu Yönetilemez Hâle Getirmek 

  4. Devletin Ülkesi ve Milletiyle Olan Bütünlüğünü Parçalamak 

  5. Çağdaş Anlayışı Yıkmak 

  6. Ülkede Rejimi Değiştirerek Kendi Görüşlerinin Etkin Olduğu Bir Düzen Kurmak 

 b. Dış Tehdit Unsurlarının Hedefleri 

 c. Türkiye'nin Jeopolitik Öneminden Dolayı Yabancı Ülkelerin Ülkemiz Üzerindeki 

Emelleri 

 d. Kaçakçılık 

 

ÜNİTE IV 

İNSAN HAKLARININ KORUNMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

A. İnsan Haklarının Korunmasında Belli Başlı Engeller 

 1. Kişilerin Özelliklerinden Kaynaklanan Engeller 

 2. Eğitimsizlikten Kaynaklanan Engeller 
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 3. Siyasal Nedenlerden Kaynaklanan Engeller 

 4. Ekonomik Nedenlerden Kaynaklanan Engeller 

 5. Kültürlerden Kaynaklanan Engeller 

 6. İnsan Olma Bilincinin Eksikliği 

 7. Hoşgörüsüzlük 

 8. Toplumsal İlişkilerin Düzenlenme Bilinci 

B. İnsan Haklarını Korunmanın İşlevselleştirilmesinde İnsan Hakları Eğitiminin Rolü 

 1. İnsan Olma Bilinci 

 2. Vatandaşlık Bilinci 

 3. İnsan Haklarına Saygı 

 4. İnsan Haklarını Talep Etme 

 

 Tablo 11’de ise 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersine ait belirtke 

tablosu verilmiştir(Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı 7–8, 2002, s.108–124). 
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Tablo 11. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 8.Sınıf Belirtke Tablosu 
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ÜNİTELER 

                  

1.Devlet, Demokrasi, Anayasa, Va-

tandaşlık Hakları ve Sorumlulukları 

 * * *  *  *  ***  * *        * 11 

2.İnsan Haklarının Korunması    *  *  *   *   *    5 

3.Millî Güvenlik ve Millî Güç Un-

surları 

 *       ****

*** 

     8 

4.İnsan Haklarının Korunmasında 

Karşılaşılan Sorunlar 

 *   *  *     *    *  5 

TOPLAM  3 1 3 3 2 10 3 1 1 1 1 29 
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2.4. VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİNDE AMAÇLAR 

 

2.4.1. Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Genel Amaçları 

1. İnsan olma bilincini kazanabilme. 

2. İnsan haklarının etik boyutunu tanıyabilme. 

3. Vatandaş olma bilincini kazanabilme. 

4. Vatandaşlık hak ve sorumluluklarını kavrayabilme. 

5. İnsan haklarının korunmasında kişinin rolünü kavrayabilme. 

6. Demokratik devletin vatandaşlarına karşı görev ve sorumluluklarının farkında oluş 

7. Devlete karşı görev ve sorumluluklarına uygun davranabilme. 

8. Kişi hak ve özgürlüklerinin ancak demokratik devlet yapısında kullanılabileceğini, 

demokratik devlet yapısının da kişi hak ve özgürlüklerinin yerleşmesi ile güçlenebile-

ceğini kavrayabilme. 

9. Vatandaş olarak temel hak ve özgürlüklerin farkında oluş. 

10. Temel hak ve özgürlüklerini kullanmaya istekli oluş. 

11. İnsan haklarının bütün insanlar için ayırım gözetilmeden, doğuştan gelen, vaz-

geçilmez, devredilmez ve dokunulmaz haklar olduğunu kavrayabilme. 

12. İnsan haklarının korunmasının gereğini kavrayabilme. 

13. Atatürk İlke ve İnkılâplarının insan haklarıyla ilişkisini kavrayabilme. 

14. Atatürk’ün insan haklarına verdiği önemi kavrayabilme. 

15. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin insanlık için taşıdığı önemi takdir ediş. 

(Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı 7–8, 2002, s.85) 
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2.4.2. Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 7. Sınıf Özel Amaçları 

1. İnsanlığın ortak mirası ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi. 

2. İnsanlığın ortak mirası ile ilgili temel ilkeler bilgisi. 

3. İnsanlığın ortak mirası ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. 

4. İnsanlığın ortak mirası ile ilgili temel ilkelerin belirgin özelliklerini kestirebilme. 

5. İnsanlığın ortak mirası ile ilgili temel ilkeleri yeni durumlarda kullanabilme. 

6. İnsanlığın ortak mirası olan eserleri korumayı takdir ediş. 

7. İnsan hakları ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi. 

8. İnsan hakları ile ilgili temel olgular bilgisi. 

9. İnsan haklan ile ilgili temel ilkeler bilgisi. 

10. insan hakları ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. 

11. İnsan haklan ile ilgili temel ilkelerin belirgin özelliklerini kestirebilme. 

12. İnsan hakları ile ilgili temel ilkeleri yeni durumlarda kullanabilme. 

13. Etik ve insan hakları ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi. 

14. Etik ve insan hakları ile ilgili temel özellikler bilgisi. 

15. Etik ve insan hakları ile ilgili temel ilkeler bilgisi. 

16. Etik ve insan hakları ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. 

17. İnsan haklarını koruma ve savunmaya istekli oluş. 

18. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi. 

19. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel sınıflamalar bilgisi. 

20. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkeler bilgisi. 

21. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. 

22. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkelerin belirgin özelliklerini kestirebilme. 

23. Temel haklar ve özgürlükler ile ilgili temel ilkeleri yeni durumlarda kullanabilme. 

24. Temel haklar ve özgürlükleri korumaya istekli oluş. 

25. İnsan haklarının işlevselleştirilmesinde devletin görevlerinin farkında oluş. 

26. Atatürk’ün insan hak ve özgürlüklerine önem verdiğini kavrayabilme. 

(Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı 7–8, 2002, s.89) 
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2.4.3. Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8. Sınıf Özel Amaçları 

1. “Devlet, Demokrasi, Anayasa, Vatandaşlık, Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları” 

ünitesi ile ilgili temel kavramların anlam bilgisi. 

2. “Vatandaşlık, Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları” ile ilgili temel sınıflamalar 

bilgisi. 

3. “Vatandaşlık, Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları” ile ilgili temel ilkeler bilgisi. 

4. “Vatandaşlık, Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları” ile ilgili temel ilkeleri açıkla-

yabilme. 

5. Türk kadınının toplumdaki yerini fark edebilme. 

6. Atatürk’ün vatandaşlık eğitimine verdiği önemi kavrayabilme. 

7. “Vatandaşlık, Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları” ile ilgili temel ilkelerin belirgin 

özelliklerini kestirebilme. 

8. “Vatandaşlık, Vatandaşlık Hakları ve Sorumlulukları” ile ilgili temel ilkeleri yeni 

durumlarda kullanabilme. 

9. Vatandaş olma bilincine sahip oluş. 

10. Atatürk’ün vatanını ve milletini çok sevdiğini kavrayabilme. 

11. Dayanışmanın millî birlik ve beraberlik yönünden önemini kavrayabilme. 

12. “İnsan Haklarının Korunması” ile ilgili temel ilkeler bilgisi. 

13. “İnsan Haklarının Korunması” ile ilgili temel ilkeleri açıklayabilme. 

14. “İnsan Haklarının Korunması” ile ilgili temel ilkelerin belirgin özelliklerini kestire-

bilme. 

15. “İnsan Haklarının Korunması” ile ilgili temel ilkeleri yeni durumlarda kullanabilme. 

16. İnsan haklarına ilişkin özel günlere ve kutlamalara katılmaya istekli oluş. 

17. Millî güvenliğin önemini kavrayabilme. 

18. Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin önemini ve görevlerini kavrayabilme. 

19. Atatürk’ün barışçı bir devlet adamı olduğunu kavrayabilme. 

20. Anarşi ve terörü kavrayabilme. 

21. Terörün yayılma sebeplerini kavrayabilme. 

22. Terörle mücadelede kişilere düşen görevleri kavrayabilme. 

23. Ülkemizdeki iç tehdit unsurlarının hedeflerini kavrayabilme. 

24. Dış tehdit unsurlarının hedeflerini kavrayabilme. 

25. “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar” ünitesi ile ilgili temel kav-

ramların anlam bilgisi. 
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26. “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar” ünitesi ile ilgili temel ilkeler 

bilgisi. 

27. “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar” ünitesi ile ilgili temel ilkeleri 

açıklayabilme. 

28. “İnsan Haklarının Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar” ünitesi ile ilgili temel ilkeleri 

yeni durumlarda kullanabilme. 

29. İnsan haklarının işlevselleştirilmesinde eğitimin rolünü takdir ediş(Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi Programı 7–8, 2002, s.107–108). 
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   2.5. VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİMİNDE 

KULLANILAN YÖNTEMLER (METOTLAR) 

 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretimini etkileyen en önemli 

etkenlerden biri, anlatılan konuya uygun yöntemi seçmektir. Çünkü eğitimin başarısı ile 

yöntemin uygunluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır. Uygulanacak yöntemin başarısı 

öğretmenin yöntemi uygulama becerisiyle alakalıdır. Diğer bir ifadeyle öğretmenin iyi 

yetişmiş olması gerekmektedir. Yöntemi seçerken, öğrenme ünitesinin hedeflerini, 

öğrencinin gelişim düzeyi, ilgisi ve okulun sosyal çevresi gibi çeşitli değişkenleri dikkate 

almak gerekmektedir. Diğer önemli bir husus ise seçilen yöntemlerin öğrenciyi 

güdeleyebilecek ve etken katılımını sağlayabilecek nitelikte olması gerekir(Kepenekçi, 

2000, s.137–138). 

 

1.5.1. Anlatma (Takrir) Metodu 

 Öğretimde geniş ölçüde kullanılan bir metottur. Özellikle “Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi” dersi öğretiminde sıkça kullanılır. Bu metotta esas olan öğretmenin 

anlatması, öğrencinin dinlemesidir. Bu metotta öğretmen aktif, öğrenci ise pasif 

durumdadır. Bu metodun başarılı olabilmesi için öğretmenler metodun başarılı ve sınırlı 

yönlerini bilmeleri gerekmektedir. 

          Bunları şu şekilde belirleyebiliriz: 

I. Öğretmenler her şeyden önce ders notlarına sıkça bakmayacak şekilde konuya 

hâkim olmalıdırlar. 

II. Konuya giriş öğrencilerin dikkatini çekecek şekilde olmalıdır. Eğer mümkünse o 

günkü konuya güncel bir örnekle girilmelidir. 

III. Öğretmen konuyu anlatırken konuyla ilgili kavramları vurgulamalı, gerekiyorsa 

tahtaya yazıp açıklamalıdır. Eğer kavramlar anlaşılmazsa konunun kavranması 

güçleşir. 

IV. Konunun monoton bir şekilde anlatılmamasına dikkat edilmelidir. Çünkü bu 

metodun başarısı öğretmenin kişiliği, davranışları ve özel yetenekleriyle 

yakından ilgilidir. Açık bir ses tonu, ses tonundaki değişmeler, yerinde ve 

zamanında jest ve mimikler öğrenciler üzerinde unutulmayacak etkiler bırakır. 

V. Anlatım sırasında görsel materyallerden yararlanılmalıdır. 

VI. Dersin akış hızı, öğrencilerin not tutabilmesine imkân vermelidir. 
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VII. Bu metodun etkili kullanımı için, öğretmenlerin kullandıkları dili çok iyi 

bilmeleri gerekir. Bu nedenle, hangi düzeyde ve hangi bilim alanında olursa 

olsun, bütün öğretmenlere çok iyi bir Türkçe eğitimi verilmelidir. 

VIII. Bu metodun verimli olabilmesi için başka metotlarla desteklenmesi gerekir. 

IX. Öğrencilerin anlatılanları dikkatle dinleyebilmeleri için anlatılanlar yarım ders 

saatini yani 15–20 dakikayı geçmemelidirler. 

X. Bu metodun başarılı olabilmesi öğretmenin sınıfla iyi bir iletişim kurması 

gerekmektedir(Büyükkaragöz ve Çivi, 1999, s.70–73). 

  

 

1.5.2. Soru-Cevap Metodu 

 Soru sormak her türlü öğrenmenin başıdır. Kafasında herhangi bir konu hakkında 

soru oluşturan kişi, artık meselenin farkına varmış, onun çözüm yolunu aramaya başlamış 

demektir. Ona, rasyonel ve bilimsel yolla soruya cevap arama yolu öğretilirse, o problemi 

güzel bir metotla çözebilecek demektir.  

 Soru, her zaman öğretimdeki temel iletişim araçlarından biri olmuştur. Soru-

cevap metodu, başka metotların içinde ara sıra kullanılan soru-cevap tekniğinden ayrı; 

dersi baştan sona soru-cevap tarzında işleme demektir.  

 Sosyal Bilgiler öğretmeni, soracağı soruların hedef davranışlara yönelik olmasına 

dikkat etmelidir. 

Sorunun birçok çeşitleri vardır. Bunları şu şekilde sınıflandırmak mümkündür:  

* En doğruyu seçme soruları  

* Tamamlama soruları  

* Hatırlama soruları  

* Sentez yaptırma soruları  

* Analizci sorular  

* Sentezci sorular (karşılaştırma, karar verme, sebep-sonuç gösterme v.s.)  

Soru-cevap yönteminin faydaları: 

• Öğrencinin başkalarını dinlemesini; bunlara karşı kendi fikirlerini üretme ve bunu 

nazik, mantıklı, etkili bir tarzda söylemesini sağlar. 

• Öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlar. 

• Öğrenciyi güdüler, sosyalleştirir; ona öğrendiklerini uygulama ve yorumlama 

imkânı verir. 

• Kişinin kendi kendini değerlendirmesini sağlar. 
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• Öğrencinin hatırlama, yargılama, değerlendirme, karar verme ve yaratıcı 

düşünmesini sağlar. 

• Öğrenci, kendisine de her an soru sorulabileceği veya söz düşeceği ihtimali ile dersi 

veya tartışmayı dikkatle izleme disiplinine alışır. 

• Öğretmene, sınıf içindeki kişilerin bilgilerini, bir konuyu kavrama, analiz, sentez, 

değerlendirme ve uygulama güçlerini ölçme imkânı verir. 

• Anlatılan konuların tekrar ve pekiştirmelerle daha iyi öğrenilmesi sağlanmış olur. 

 

Soru-cevap yönteminin sınırlılıkları:  

 Soru, bir konuyu bilen ve anlamış kişiler için bile, sıkıcı bir şeydir. Dolayısıyla, 

hele sınav soruları tarzında yapılan bir ders, öğrencilerin çoğunluğu için sıkıcı olur. 

Sorulara cevap veremeyen öğrencinin kendine güveni azalır. Zamanla öğrenci bildiği 

konularda bile konuşmamaya başlar.  

 Yukarıdakine bağlı olarak, eğer sınıftan sürekli yanlış cevaplar gelir veya hiç 

cevap gelmezse, öğretmenin de kendine güveni azalır. Sorular iyi ifade edilemez ise; 

anlaşılmaz, kasıtlı ve yönlendirici olursa öğrencinin serbest düşünmesi engellenmiş olur. 

Soru-cevap yönteminin en büyük sakıncalarından biri de, konunun çok fazla dağıtılması, 

dersin kaynatılması ve dolayısıyla programın yetiştirilememesidir. Bu nedenle Sosyal 

Bilgiler öğretmeni soru cevap yöntemini kullanırken bu hususlara dikkat 

etmelidir(Büyükkaragöz ve Çivi, 1999, s.73–75, Köstüklü, 2001, s.39). 

 

 

1.5.3. Problem Çözme Metodu 

 Tabiat içinde insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerin başında, onun 

karşılaştığı problemleri akıl, bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözebilmesi gelir.  

 Problem Çözme metodu, birçok metodu kapsadığı için özellikle “Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi”dersi öğretiminde sıkça kullanılır. Öğrenciler, ilerde karşılaşacakları 

problemleri, bilimsel metotla nasıl çözümleyebileceklerini öğrenirler. Bu metot öğrenmeye 

karşı ilgi ve istek uyandırır. Öğrenci eğer iyi çalışır ve sağlam bilgilere ulaşırsa, cesaretle 

bir takım önerilerde bulunur, hipotezler geliştirir. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

dersinde kullanılabilecek problem çözme metodunun aşamaları aşağıdaki şekildedir: 

I. Öğrenciler iki ya da daha fazla gruba ayrılır ve her gruba aynı sorun verilir. 

II. Öğrencilere problemin çözümü için yeterince zaman verilir. 

III. Gruplar problemin çözümü yaklaşımını belirleyerek, rapor haline getirir. 
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IV. Gruplar arasında genel bir tartışma başlatılarak problemin çözümüne yönelik en 

uygun yaklaşım belirlenir(Kepenekçi, 2000, s.149–150). 

 

 

1.5.4. Grupla Çalışma Metodu 

 Öğretmenlerin genel olarak sınıf içerisinde kullandığı teknikler olup, gruba dâhil 

olan öğrencilerin kendi ilgi ve istidatları doğrultusunda topluluk halinde belirlenmiş amaç 

veya amaçlara yönlendirilmeleridir. Grup çalışmasının esası her ferdin üzerine düşeni 

yapmasıdır. Amaca ulaşabilmek için bu şarttır. Grup çalışmasının özünde öğrencilerin bir 

konu veya problemle ilgili olarak birlikte konuşmaları ve çözüm yollarını aramaları vardır. 

Bunlar amaçlılık ve planlılıktır.   

 Öğrencilerin bir hedefe yönlendirilmediği ve planlamanın yapılmadığı 

durumlarda grup çalışmalarından yararlanmak mümkün değildir.  

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde öğretmenler bu metodu 

kullanabilir. Örneğin grup çalışmasında ödev olarak, Avrupa ülkelerinde “Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi”  dersinin okutulup okutulmadığı araştırılması istenebilir. Küçük 

gruplara ayrılan öğrenciler, kendilerin verilen konularda gazete, dergi ve kitapları 

inceleyerek, yabancı ziyaretçilerle konuşarak bilgi toplayabilirler. Öğretmenler bu konuda 

öğrencilere rehberlik yapabilirler. Bu çalışma sayesinde hangi Avrupa ülkelerinde 

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi okutulduğunu öğrenebiliriz(Büyükkaragöz ve 

Çivi, 1999, s.77–78, Kepenekçi, 2000, s.150–151 ). 

  

 

1.5.5. Tartışma Metodu 

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde temel amaç, sadece insan 

hakları ile ilgili belgelerin maddelerini öğrenmek değil aynı zamanda bu derse karşı bir 

ilginin oluşmasını sağlamaktır. Kimi öğrenciler bu derse karşı ilgi duymayarak dersteki 

tartışmalara katılmayabilir. Bu nedenle öğretmen kişisel yeteneğini ortaya koyup tüm 

öğrencileri tartışmanın içine çekmelidir. Öğrencinin ilgisini çekecek çeşitli yollar 

denemelidir. Örneğin, her öğrenciye sırayla söz hakkı verebilir ya da konuyla ilgili bir 

gazete haberini sınıfa getirebilir. 

 Öğretmen tartışma metodunu uygularken bazı hususlara dikkat etmelidir. 

I. Tartışma metodunda ilk şartlardan birisi, eğitim ortamındaki oturma düzenidir. 

Herkesin birbirinin ensesini seyrettiği ortamlarda tartışma olmaz. Sağlıklı tartışma 
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yapabilmek için herkesin birbirinin yüzünü görmesi şarttır. Tartışma başlamadan önce 

yönetici mümkünse tartışmaya katılanları tek tek tanıtmalı, konuyu, tartışmada 

herkesin uyması gereken kuralları (söz alarak konuşma, konuşma süresine uyma, 

başkalarının sözlerini kesmeme, konudan uzaklaşmama, nezaket kurallarına uyma v.s.) 

açıklamalıdır.  

II. Tartışma her sınıfta ve her derste veya konuda uygulanamaz. İlkokulun ilk 

sınıflarında veya çok kalabalık sınıflarda (25 kişiden fazla) bu metot kullanılmamalıdır.  

III. Tartışmada mutlaka bir yönetici bulunmalıdır. Yönetici olmadan yapılan 

tartışmalarda kontrol kısa sürede kaybolur; yapılan işin eğitsel değeri kalmaz. Yönetici 

arada sırada konuyu toparlamalı, konudan uzaklaşmaları ve gereksiz zaman kayıplarını 

önlemeli, tartışma sonunda ulaşılan sonuçları özetlemeli ve rapor haline getirmelidir. 

Tartışmanın tıkandığı, konunun dağıtıldığı, nezaket kuralları dışına çıkıldığı 

durumlarda, öğretmen soracağı bazı sorularla kontrolü tekrar eline almalıdır.  

IV. Tartışma, karşılıklı güven içinde olmalıdır. Hem yönetici (öğretmen) ile 

tartışmaya katılan öğrenciler arasında hem de öğrencilerin kendi aralarında tam bir 

güven olmalı ve bu güven tartışma boyunca da sürdürülmelidir. 

V.  Tartışma metodunu etkili olarak kullanmanın bir başka ön şartı, tartışmanın eşit 

düzeyde kişiler arasında yaptırılmasıdır. Farklı eğitim ve kültür düzeylerinden kişilerin 

katıldığı tartışmada, kısa sürede bir grup diğerini baskı altına alır; karşılıklı bir fikir 

alışverişi olmaz. 

VI. Öğrencilerin sınıf içi tartışmalardan zevk alması önemlidir. Şikâyet etmeye 

başladıkları an, tartışmaya son verilmelidir. 

VII. Öğretmenler kendi görüş ve düşüncelerini açıklayarak öğrencileri etkilememelidir. 

Çünkü öğrenci öğretmeni memnun etmek için, öğretmenin düşüncelerini 

tekrarlayabilir. 

VIII. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi ile ilgili öğretmenlerin velilerle 

tartışması ve onların görüşlerini alması önemlidir. Çünkü her türlü dönüt değerlidir. 

 

Tartışma metodunun faydaları: 

I. Tartışma, birlikte yaşamanın getirdiği bir şeydir. İnsanların toplumsal hayatını 

geliştirir; onlarda yardımlaşma ve arkadaşlık duygularının ilerlemesini sağlar.  

II. Çocukları, daha sonra yetişkin birer üye olarak katılacakları demokratik 

toplumun tartışmalarına hazırlar. Katılanlara, tartışma sanatını öğretir.  

III. Çocukları karşıt düşünceleri tahammül ve hoşgörü ile karşılamaya alıştırır. Bu 
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arada çocukların eleştiri yapma ve eleştirileri hoşgörü ile karşılama yetenekleri de 

gelişir. Öğrenci kendini kontrol etmeyi, disiplinli davranmayı öğrenir.  

IV. Çocuklarda sorumluluk duygusu geliştirir; kendi haklarını nazik bir şekilde 

savunmayı öğretir. Kişilere, haklı oldukları konularda bile kırıcı olmamayı, nazik 

olmayı öğretir.  

V. Tartışma, öğrencilerin dil gelişimlerini sağlayan en iyi metotlardan biridir.  

VI. Bu metot, bir öğretmenin öğrencilerini tanımasının en doğru ve etkili yollarından 

biridir.  

VII. Tartışma metodu, geleneksel derse bir canlılık getirir. Burada herkes gönüllü 

olarak derse katılmaya ve kendini ortaya koymaya çalışır.  

 Tartışmalar yapılırken, öğrencilere kendi haklarını korumak kadar diğer 

insanların da haklarına saygı duymanın önemi kavratılmalıdır(Büyükkaragöz ve Çivi, 

1999, s.83–85, Kepenekçi, 2000, s.144–146 ). 

 

 

1.5.6. Örnek Olay Metodu 

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde sıkça uygulanan bir metottur. 

Çünkü okul, ülkede ve dünyada gelişen olaylara kayıtsız kalmamalıdır. Bu nedenle, 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde örnek olaylar sınıfa getirilip 

tartışılmalıdır. Örnek olaylar görsel, yazılı birçok kaynaktan derlenebilir. Kısa bir 

sunumdan sonra öğrenciler bu konu hakkındaki fikirlerini, yani olayın nedenlerini, 

gelişimini ve mümkün sonuçlarını ortaya koyup tartışırlar. Seçilen olay iyi bir olay ise 

bunun geliştirilip yaygınlaştırılması yolları, kötü bir olay ise bunun engellenmesi ve 

düzeltilmesi yolları hep beraber ortaya konmaya çalışılır.  

 Eğer örnek olaylar iyi seçilmez veya iyi ortaya konmaz ise, olaydaki çatışma ve 

tartışmalar sınıfa da aktarılabilir. Olaylar öğrenci seviyesine uygun seçilmez ise öğrenciler 

sağlıklı fikir üretemezler ve tartışamazlar(Büyükkaragöz, 1997, s.94). 

 

Örnek olay incelemesinin iyi uygulanabilmesi için dikkat edilecek hususlar  

 Olaylar iyi seçilmeli, olay içinde sınıfı korkutacak dehşet sahneleri, tiksindirecek, 

ahlâki değerlerini zedeleyecek unsurlar ayıklanmalıdır.  

 Pedagojik olarak tartışılabilecek ve eğitsel sonuçlar çıkarılabilecek olaylar 

seçilmelidir. Seçilen olayların öğrencilerin seviyesine uygun olması sağlanmalıdır.  

 Örnek olay mümkünse film olarak veya resim, ses kaydı vs. olarak sınıfa 
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getirilmelidir. Olayın doğru aktarılması hususunda şüphe olmamalıdır. Olay güncel olmalı, 

sınıfın düşünme ve tartışmaya katılma güdülerini arttırmalıdır(Kepenekçi, 2000, s.151–

152). 

 

1.5.7. Rol Oynama Metodu 

 

 İnsan hayatında hayal gücünün en hür ve yaşama hâkim olduğu dönemler, 

çocukluk dönemleridir. İnsanlar, hayatlarındaki en iyi tiyatro oyunculuğunu çocukluk 

dönemlerinde yaparlar. Her çocuk mükemmel bir tiyatro oyuncusudur. Örneğini bir kere 

gördükten sonra oynayamayacağı rol yoktur. İnsan büyüdükçe rol oynama alanlarını 

daraltmaya başlar. Dolayısıyla eğitim-öğretim sırasında da çocukların bu özelliğinden 

faydalanmak gerekir.  

 “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde rol oynama metodu; insan 

hakları, barış, savaş, temel haklar ve özgürlükler gibi konuların öğretiminde çok 

elverişlidir. Öğrenciler rol oynama içinde kendi duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade 

etme imkânı bulabilirler. Böylece öğrencilerin hayal gücü gelişir(Kepenekçi, 2000, s.146–

147). 
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2.6. VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİMİNDE 

KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER( MATERYALLAR) VE BİLGİ 

TEKNOLOJİSİ 

 

 Materyaller, ders kitapları ve eğitime yardımcı diğer araç ve gereçlerden oluşur. 

Öğrenme, hatırlama ve etkili öğretim konusunda yapılan araştırmalar, öğrenim-öğretim 

araç ve gereçlerinin faydaları konusunda önemli sonuçları ortaya koymuştur.  

 Teknolojik araçların günden güne gelişmesiyle bunların derslerde kullanılması 

kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle Eğitim Teknolojisi adında bir bilim dalı ortaya çıkmıştır. 

Hatta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde “Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü” 

kurulmuştur. “Eğitim teknolojisi; teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkmış olan araç-gereç 

ortamının eğitim kurumlarına sokulması ve bunların öğretmenler tarafından bilgi sunmada 

kullanılması” olarak kabul edilmektedir(Köstüklü, 2001, s.105). 

Eğitim teknolojisinin yararlarını şöyle sıralayabiliriz: 

I. Öğrenmeyi kolaylaştırır. 

II. Aktif öğrenmeyi sağlar. 

III. Somut öğrenmeyi gerçekleştirir. 

IV. Düşüncede sürekliliği sağlar. 

V. Üretimi artırır. 

VI. Değişik sınıf ve düzeylerden özel hedefleri gerçekleştirir. 

VII. Serbest eğitimi sağlar… (Uşun, 2000, s.7–8) 

  

    Öğrencilere kendi düzeylerine uygun olarak hazırlanmış, uluslararası boyutları ile 

insan hakları ve barışı konu alan ders kitapları okutulmalıdır. Okul kütüphaneleri ve 

dokümantasyon merkezlerinde yerli ve yabancı birçok kaynak bulunmalıdır. 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde kullanılacak kitapların şu özellikleri 

taşıması gerekmektedir: 

I. Teknik: Kitabın genel düzeni öğrenciye hoş görünmelidir. Kapak çarpıcı bir şekilde 

hazırlanmış olmalıdır. Sayfanın üst, alt ve yanlarındaki boş kısımlar geniş tutulmalı, 

sayfalar düzenli olmalıdır. Kitabın boyutları okuyucu kitlesinin özelliklerine göre 

ayarlanmalıdır. Baskı temiz ve yazılar okunaklı olmalıdır. Resimler konuyla bütünlük 

sağlayacak şekilde sayfalara serpiştirilmelidir. I. Hamur kâğıda basılmış olan kitaplar 

tercih edilmelidir. 
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II. Doğruluk: İçerikte doğru bilgilere yer verildiğinden, ikilem yaratacak durumlardan 

kaçınıldığından ve gerçekler verililerken tarafsız olunduğundan emin olunmalıdır. 

III. Kişilikler: Kitaplardaki karakterlerin özellikleri gerçek yaşamdaki şekline benzer 

biçimde olunmalıdır. 

IV. Amaçlar: Amaçlar, açık, belirgin ve özel bir şekilde ortaya konulmalıdır.  

V. Programla İlişki: İçerik programını destekleyip zenginleştirmelidir. 

VI. Örnek Olaylar: Okuyanları etkileyebilmeli, kolay anlaşılabilir olmalıdır. 

VII. Kapsam: Okuyucuyu sıkacak kadar çok kapsamlı ve uzun olmamalıdır. 

VIII. Ayrıntılar: Kitapta çarpıcı gerçeklere yer verilmeli ama gereksiz yere ayrıntılı 

açıklamalar yapılmamalıdır. 

IX. Öyküler: Okuyucunun ilgisini çekmeli ve konu ile ilgili olmalıdır. 

X. Terimler: Öğrencinin okuma düzeyi ve olgunluğu ile uyumlu olmalıdır. İçerikte 

öğrencilerin kelime dağarcığını genişletmeye hizmet edecek kelimelere yer verilmelidir. 

XI. Sunuş: Bilgilendirme açık, sürükleyici ve akılda kalıcı olmalıdır. 

XII. Biçim: Sayfa düzeni içerikle uyumlu olmalıdır.  

XIII. Uyarlama: Çevirilerde, orijinal anlamın bozulmamasına dikkat 

edilmelidir(Kepenekçi, 2000, s.157–159). 

 Öğretmenler “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde kullandıkları diğer 

materyaller şunlardır: Yazı tahtası, fotoğraflar ve resimler, posterler, grafikler, teyp, 

tepegöz, bilgisayar, vcd, projeksiyon vb. gibi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 65 

III. BÖLÜM 
 

YÖNTEM 
 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, 

verilerin çözümü ve yorumlanması ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

 

3.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bu araştırmada tarama modeli uygulanmıştır. Bu araştırmada tarama modelinin 

seçilmesinin nedeni; ilköğretimde “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin 

bütüncül olarak incelenmesidir.  

 Tarama modelleri geçmişte ya da halen var olan durumu var olduğu şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır(Karasar, 1994, s.80). 

 

3.2. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ 

Bu araştırmanın çalışma evreni Ardahan Merkez, Göle, Hanak ilçelerinde bulunan 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarında çalışan öğretmenler 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini 21 anket formunun uygulandığı sosyal bilgiler 

öğretmenleri oluşturmaktadır.  

3.3. VERİLERİN TOPLANMASI 

Araştırmanın konusu belirlendikten sonra konuyla ilgili yazılı kaynaklar incelenmiş 

ve yapılacak araştırmaya zemin oluşturulmuştur. 

Araştırmada “anket” ve “görüşme” veri toplama teknikleri kullanılmıştır. 

İlköğretim 2. kademe 7. ve 8. sınıfta okutulan “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi”  dersinin öğretimi ve öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin tespit edilmesi 

amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Ayrıca açık uçlu bir görüşme formu geliştirilmiş ve 

görüşülen öğretmenlerin sorulara cevap vermesi istenmiştir. 

09.02.2006 tarih ve B.08.4.MEM.4.75.00.3.03.200/1435 sayılı Ardahan Valiliği İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile anket ve görüşme formları Ardahan merkez, Hanak ve 

Göle’deki Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine elden teslim edilmiş ve cevaplamaları için 15 

gün süre verilmiştir.(Öğretmenlere uygulan anket ve görüşme formları Ek’te verilmiştir.) 
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3.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ VE YORUMLANMASI 

Anket sonuçlarından elde edilen verilerin çözümü ve yorumlanması bilgisayar 

ortamında Excel 2003 programında yapılmıştır. Dağılımlara göre grafikler çizilip konu 

bütünlüğü içerinde yorumlar yapılmıştır. 

 

3.5. ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI 

Araştırmada verileri toplamak amacıyla öğretmenlere “Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi”  dersinin öğretiminde karşılaştıkları güçlüklerle ilgili görüşlerini tespit 

etmek için anket hazırlanmıştır. Bu anket hazırlanırken Deniz Aydın’ın yapmış olduğu 

“İlköğretim 4. ve 5. Sınıfta Sosyal Bilgiler Dersinin Öğretimi ve Öğretiminde Yaşanan 

Güçlükler, Bitlis Örneği” adlı tezin anket kısmından yararlanılmıştır. Anketler hazırlık, 

planlama, uygulama ve değerlendirme bölümlerine ayrılmış ve konunun uzmanlarına 

inceletilerek onların görüşleri doğrultusunda düzeltmeler yapılarak ankete son şekli 

verilmiştir. 
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IV. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

 4.1.TABLO VE GRAFİKLERİN YORUMLARI 

  Tezin geçerliliğini artırmak için yapılan diğer bir çalışma da “İlköğretim 2. 

Kademe 7. ve 8. Sınıfta Okutulan Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretimi 

ve Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerin Değerlendirilmesi” konulu anket formları idi. 

Bu anketler Ardahan ili Merkez, Göle, Hanak ilçelerinde bulunan Milli Eğitim 

Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarında çalışan 21 Sosyal Bilgiler öğretmenine 

uygulanmıştır. 

Yapılan anket sonuçları hakkındaki yorumlar hazırlık, planlama, uygulama ve 

değerlendirme şeklinde gruplanarak yapılmıştır. 

 

Tablo 12.Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yapılması 

Gerekli Hazırlıklarla İlgili Yaşanan Güçlükler. 

 

 Hazırlık 

 

Pek Çok Çok 

 

Bazen 

 

Çok az 

 

Hiç 

 

1 Gerekli materyalleri  bulamama. 

 

4 

% 19 

4 

% 19 

9 

%43 

4 

%19 

0 

%0 

2 Bu ders ile ilgili yardım alamama. 

 

4 

%19 

6 

%28 

6 

%28 

5 

%24 

0 

%0 

3 Ders konularının öğretmen tarafından 

kavranamaması. 

0 

%0 

0 

%0 

6 

%29 

10 

%47 

5 

%24 

4 Gerekli zamanı bulamama. 

 

1 

%5 

3 

%14 

6 

%29 

7 

%33 

4 

%19 

5 Hangi hazırlıkların yapılması 

gerektiğini bilememe. 

0 

%0 

2 

%10 

10 

%47 

7 

%33 

2 

%10 

Tablo 12’de öğretmenlerin verdiği cevapların istatistikî bilgileri yer almaktadır. 

 

Anketi oluşturan tabloların ilki, öğretmenlerin “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi”  dersine hazırlanırken yaşadığı güçlüklerin neler olduğu ile ilgilidir. Çıkan 

sonuçlar grafik olarak gösterilmiştir. 
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Grafik 1: Gerekli Materyalleri Bulamama 

 

 

 Grafik 1’de görüldüğü gibi yöneltilen birinci soruda öğretmenlerin hazırlık 

aşamasında gerekli materyallerin bulunması konusunda “bazen” sıkıntı çektikleri 

anlaşılmaktadır. Bununla beraber öğretmenlerin %19’u “pek çok”, yine %19’u “çok” 

yanıtını vererek materyal konusunda sıkıntı çektiklerini dile getirmişlerdir. 

Grafik 2: Bu ders ile ilgili yardım alamama 

Pek Çok 

19%

Çok 

28%Bazen 

29%

Çok Az 

24%

Hiç 

0%

 

             İkinci soruda öğretmenlere, “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersiyle ilgili 

yardım alıp alamadıklarını soruldu. 

           Öğretmenlerin verdiği cevaplarda çıkan sonuç % 29 oranla “bazen” ve %28 oranla 

“çok” şıkkı olmuştur. Bu durum öğretmenlerin yardım alma konusunda sıkıntı 

yaşadıklarını ortaya koymaktadır. 

Pek Çok 

19%

Çok 

19%

Bazen 

43%

Çok Az 

19%

Hiç 

0%
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Grafik 3: Ders konularının öğretmen tarafından kavranamaması. 

Pek Çok 

0%

Çok 

0%

Bazen 

29%

Çok Az 

47%

Hiç 

24%

 

             Üçüncü soruda öğretmenleri kişisel olarak ilgilendiren soru soruldu. Ankete 

katılan öğretmenlerin % 47’si “çok az” cevabı vermişlerdir. Öğretmenler konuların 

kavranamaması ile ilgili çok az sorun çektiklerini yansıtmışlardır. 

     

Grafik 4: Gerekli zamanı bulamama. 

Pek Çok 

5%

Çok 

14%

Bazen 

29%Çok Az 

33%

Hiç 

19%

 

               Diğer derslerde olduğu gibi “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersine ders 

öncesi plan, materyal gibi birçok konuda hazırlık yapılması gerekmektedir. Öğretmenlerin 

ders ile ilgili hazırlıkların neden eksik olduğu sorusuna büyük bir oranla verdikleri cevap 

“vakit bulamıyoruz” dur. Dördüncü soruda ankete katılan öğretmenlerin % 33’ü zaman 

bulma konusunda “çok az” sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 
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Grafik 5: Hangi hazırlıkların yapılması gerektiğini bilememe. 

Pek Çok  0%

Çok  10%

Bazen  47%

Çok Az  33%

Hiç  10%

 

          Beşinci soruda öğretmenlere, derse hangi hazırlıkların yapılarak girilmesi konusunda 

bilgi eksikliklerinin olup olmadığı sorulmuştur. Ankete katılan öğretmenlerin    % 47’si 

“bazen” sıkıntı yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

           Yukarıda verilen tablo ve grafiklerdeki sayısal verilere bakarak “Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi”  dersinde hazırlık aşamasında öğretmenlerin bazı hususlarda 

(Gerekli materyalleri bulamama, bu ders ile ilgili yardım alamama, hangi hazırlıkların 

yapılması gerektiğini bilememe) sıkıntı çektikleri anlaşılmaktadır. 
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Tablo 13. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Öğretimi 

Planlamayla İlgili Yaşanan Güçlükler.  

 Planlama 
 
 

Pek Çok 
 

Çok 
 

Bazen 
 

Çok az 
 

Hiç 
 

1 Bir yıl boyunca işlenecek ünite ve 
konuların çok fazla olması 

7 
%34 

3 
%14 

4 
%19 

4 
%19 

3 
%14 

2 Programda konuların sadece 
başlıklarının olması 

2 
%10 

4 
%19 

7 
%32 

6 
%29 

2 
%10 

3 Programda konuların ne kadar sürede 
işleneceğinin belirsiz olması 

1 
%5 

5 
%29 

2 
%10 

6 
%29 

7 
%32 

4 Programda kazandırılacak 
davranışların belirlenmemiş olması. 

0 
%0 

6 
%29 

1 
%5 

4 
%19 

10 
%47 

5 Kullanılacak yöntem ve tekniklerle 
ilgili bilgi eksikliği. 

1 
%5 

4 
%19 

10 
%47 

5 
%24 

1 
%5 

6 Kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi 
eksikliği 

2 
%10 

4 
%19 

6 
%29 

7 
%32 

2 
%10 

7 Dersin yıllık olarak nasıl planlanacağı 
ile ilgili eksikliğin olması 

0 
%0 

5 
%24 

2 
%10 

6 
%29 

8 
%37 

8 
 

Yıllık planın zorunlu olarak 
yaptırılıyor olması. 

4 
%19 

3 
%14 

3 
%14 

5 
%24 

6 
%29 

9 
 

Günlük planın gereksiz olduğunun 
düşünülmesi 

6 
%28 

2 
%10 

3 
%14 

4 
%19 

6 
%29 

10 Yıllık planın gereksiz olduğunun 
düşünülmesi 

3 
%14 

0 
%0 

2 
%10 

4 
%19 

12 
%57 

Tablo 13’de öğretmenlerin planlamayla ilgili verdiği cevapların istatistikî bilgileri 

yer almaktadır. 

Anketin 2. kısmı “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinin öğretiminde 

öğretimi planlamayla ilgili yaşanan güçlükler”in neler olduğunun tespiti için 

hazırlanmıştır. Öğretmenlerin verdiği cevaplar ve yapılan yorumlar aşağıdaki gibidir. 

Çıkan sonuçlar grafik olarak gösterilmiştir. 
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Grafik 6: Bir yıl boyunca işlenecek ünite ve konuların çok fazla olması 

Pek Çok 
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Çok Az 

19%

Hiç 

14%

 

 Planlamayla ilgili öğretmenlere “bir yıl boyunca işlenecek ünite ve konuların çok 

fazla olması” sorusu soruldu. Ankete katılan öğretmenlerin   %34’lük bir kısmı “pek çok” 

şıkkını seçerek ünite ve konuların çok fazla olmasından büyük bir sıkıntı yaşadıklarını 

ifade etmişlerdir.  

Grafik 7: Programda konuların sadece başlıklarının olması. 

Pek Çok 

10%

Çok 

19%

Bazen 

32%

Çok Az 

29%

Hiç 

10%

 

           Önceki soruda bir yıl boyunca işlenecek ünite ve konuların çok olmasının 

öğretmenlere ne gibi sorunlar doğurduğundan bahsedildi. Konuların uzun olmasının sorun 

olabildiği gibi konuların sadece başlıklar halinde geçilmesi de sorun yaratmaktadır. Çünkü 

konu sadece başlıklar halinde geçilirse öğrenciye verilmek istenenler istenen düzeyde 

olmayacaktır. Ankete katılan öğretmenlerin %32’si “bazen”, %29 ise “çok az” şıkkını 

seçmişlerdir. Programda konuların sadece başlıklarının olması hususunda öğretmenlerin 

“bazen” veya “çok az”sıkıntı çektikleri tespit edilmiştir.  
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Grafik 8: Programda konuların ne kadar sürede işleneceğinin belirsiz olması. 
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29%

Hiç 

32%

 

               “Programda konuların ne kadar sürede işleneceğinin belirsiz olması” sorusuna 

ankete katılan öğretmenlerin %32 “hiç”, %29 ise “çok az” cevabını vermişlerdir. Verilen 

cevaplardan öğretmenlerin bu hususta sıkıntı çekmedikleri anlaşılmaktadır. 

 
Grafik 9: Programda kazandırılacak davranışların belirlenmemiş olması. 

Pek Çok 

0% Çok 

29%

Bazen 

5%

Çok Az 

19%

Hiç 

47%

 

          “Programda kazandırılacak davranışların belirlenmemiş olması” sorusuna ankete 

katılan öğretmenlerin %47’si “hiç” cevabını vermiştir. Öğretmenlerin verdikleri 

cevaplardan bu soruyla ilgili bir sorun yaşamadıkları anlaşılmaktadır. 
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Grafik 10:  Kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi eksikliği. 
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             “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretimini etkileyen en önemli 

etkenlerden biri, anlatılan konuya uygun yöntemi seçmektir. Çünkü eğitimin başarısı ile 

yöntemin uygunluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır. Uygulanacak yöntemin başarısı 

öğretmenin yöntemi uygulama becerisiyle alakalıdır.  

            “Kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili bilgi eksikliği” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %47’si “bazen” cevabını vermişlerdir. Öğretmenler, yöntem ve teknikler 

konusunda büyük problemler yaşamamakla beraber, bazı eksikliklerin olduğunu 

vurgulamışlardır. 

Grafik 11:   Kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi eksikliği 
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              “Kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi eksikliği” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %32’si “çok az”, %29’u “bazen”  cevabını vermiştir. Bu cevaplara göre 

öğretmenlerin araç gereç konusunda fazla bilgi eksikliği çekmedikleri anlaşılmaktadır. 
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Grafik 12:   Dersin yıllık olarak nasıl planlanacağı ile ilgili eksikliğin olması. 
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              Ankete katılan öğretmenlerin 19’u Eğitim Fakültesi, 2’si ise Fen Edebiyat 

Fakültesi mezunudur. Eğitim Fakültesi mezunu öğretmenler 4 yıl boyunca formasyon 

almaktadırlar. Fen Edebiyat mezunu öğretmenler ise formasyon derslerini sıkıştırılmış bir 

programla almaktadırlar. İşte bu durumun doğal bir sonucu olarak Fen Edebiyat Fakültesi 

mezunu öğretmenlerin plan konusunda biraz sıkıntı çektikleri anlaşılmaktadır. 

             “Dersin yıllık olarak nasıl planlanacağı ile ilgili eksikliğin olması” sorusuna 

ankete katılan öğretmenlerin %37’si “hiç”, %29’u “çok az”, %24’ü ise “çok” cevabını 

vermişlerdir. Bu durum bize bazı öğretmenlerin planlama ile ilgili sıkıntı çektiklerini fakat 

çoğunluk olarak  sıkıntı çekmediklerini göstermektedir. 

Grafik 13:   Yıllık planın zorunlu olarak yaptırılıyor olması. 
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                 “Yıllık planın zorunlu olarak yaptırılıyor olması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %29’u “hiç”, %24’ü ise “çok az” cevabını vermişlerdir. Bu duruma göre 

yıllık planın öğretmenlerin çoğuna göre bir zorunluluk değil, öğrenci başarısını arttıran bir 

katkı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. 
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Grafik 14:   Günlük planın gereksiz olduğunun düşünülmesi. 
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 Günlük planlar ilk bakışta birçok öğretmen tarafından gereksiz, zorunlu olarak 

yapılan ya da müfettişlere göstermek hazırlanan formaliteler olarak görülmektedir. Ancak 

günlük planların, öğretmenin dersi gelişi güzel değil; belli bir düzenle anlatması için 

mutlaka yapılması gereklidir. 

 “Günlük planın gereksiz olduğunun düşünülmesi” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %29’u “hiç”, %28’ü ise “pek çok” cevabını vermişlerdir. Öğretmenlerin 

görüşlerine bakıldığında tam bir kararlılık olmadığı dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin  bir 

kısmı planın gerekli olduğunu düşünürken, bir kısmı ise gereksiz olduğunu düşünmektedir. 

Grafik 15:   Yıllık planın gereksiz olduğunun düşünülmesi. 
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 “Yıllık planın gereksiz olduğunun düşünülmesi” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %57’si “hiç” cevabını vererek yıllık planının gerekli olduğunu 

vurgulamışlardır. 
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Tablo 14. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Uygulamayla İlgili 

Yaşanan Güçlükler.  

 Uygulama  Pek Çok 
 

Çok 
 
 

Bazen 
 
 

Çok az 
 
 

Hiç 
 
 

1 Öğrencilerin derse karşı dikkatlerinin 
çekilememesi. 

3 
%14 

8 
%39 

7 
%33 

3 
%14 

0 
%0 

2 Öğrencilerin derse karşı güdülenmemesi. 
 

2 
%10 

11 
%52 

4 
%19 

4 
%19 

0 
%0 

3 Öğretmenlerin öğrencileri hedeften 
haberdar etmemesi. 

1 
%5 

3 
%16 

8 
%42 

5 
%26 

2 
%11 

4 Ders için gerekli materyalin sunulmaması. 9 
%43 

6 
%29 

3 
%14 

3 
%14 

0 
%0 

5 Öğrencilerin derse aktif katılımının 
sağlanamaması. 

4 
%19 

8 
%38 

8 
%38 

1 
%5 

0 
%0 

6 Öğrencilerin her şeyi öğretmenden 
beklemeleri. 

8 
%38 

11 
%52 

2 
%10 

0 
%0 

0 
%0 

7 Sınıfta disiplinin sağlanamaması. 
 

1 
%5 

0 
%0 

5 
%24 

8 
%38 

7 
%33 

8 
 

Ders süresince öğrencilerin ilgilerinin 
sürekliliğinin sağlanamaması. 

2 
%10 

8 
%38 

8 
%38 

3 
%14 

0 
%0 

9 
 

Öğrencilere yeterli söz hakkının 
verilmemesi. 

0 
%0 

0 
%0 

3 
%14 

14 
%67 

4 
%19 

10 Sınıfların kalabalık olması. 
 

2 
%10 

5 
%24 

6 
%28 

3 
%14 

5 
%24 

11 Öğrenci etkinliğine dayalı yöntemlerin 
kullanılmaması. 

5 
%24 

9 
%42 

5 
%24 

2 
%10 

0 
%0 

12 Konuya uygun yöntem ve tekniğin 
kullanılmaması. 

2 
%10 

8 
%37 

6 
%29 

4 
%19 

1 
%5 

13 Düz anlatım yönteminin kullanılması. 7 
%33 

5 
%24 

5 
%24 

3 
%14 

1 
%5 

14 Gezi gözlem ve inceleme etkinliklerine 
yer verilmemesi. 

12 
%56 

5 
%24 

2 
%10 

1 
%5 

1 
%5 

15 Öğrencilerin yeterli kaynaklara 
ulaşamaması. 

8 
%38 

9 
%43 

4 
%19 

0 
%0 

0 
%0 

16 Ders kitaplarındaki konuların ilgi çekici 
olmaması. 

11 
%52 

6 
%29 

4 
%19 

0 
%0 

0 
%0 

17 Ders konularının ilişkisinin kurulmaması. 5 
%24 

4 
%19 

6 
%28 

5 
%24 

1 
%5 

18 Ders konularının günlük hayattan kopuk 
olması. 

1 
%5 

7 
%33 

7 
%33 

5 
%24 

1 
%5 

19 Derse ayrılan sürenin yetersiz olması. 
 

9 
%42 

5 
%24 

3 
%14 

2 
%10 

2 
%10 

20 Konuyla ilgili daha önce öğrenilmesi 
gerekenlerin öğrenilmemiş olması. 

10 
%48 

7 
%33 

4 
%19 

0 
%0 

0 
%0 

21 Kurum sınavları ile derste işlenen konular 
arasında tutarsızlıklar olması. 

6 
%29 

4 
%19 

8 
%38 

3 
%14 

0 
%0 

22 Derste kazanılan davranışların 
uygulamaya geçirilememesi. 

6 
%29 

10 
%47 

4 
%19 

1 
%5 

0 
%0 

23 Ailede öğrencilerle derste kazandırılmaya 
çalışılan davranışların çelişmesi. 

6 
%29 

9 
%42 

6 
%29 

0 
%0 

0 
%0 

Tablo 14’de öğretmenlerin planlamayla ilgili verdiği cevapların istatistikî bilgileri yer almaktadır. 
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  Anketin uygulama bölümünde sorulan sorularla öğretmenlerin dersi işlerken 

karşılaşabilecekleri güçlüklerin neler olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Öğretmenlerin verdiği cevaplar ve yapılan yorumlar aşağıdaki gibidir. Çıkan sonuçlar 

grafik olarak gösterilmiştir. 

 

 

Grafik 16. Öğrencilerin derse karşı dikkatlerinin çekilememesi. 
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                Uygulamayla ilgili ilk soru “Öğrencilerin derse karşı dikkatlerinin 

çekilememesi”dir. Öğretmenlerin dersi iyi anlatabilmeleri için öğrencilerin ilgi ve 

dikkatlerinin derse odaklanmış olması gerekmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin % 

39’u “çok”, %33 ise “bazen” cevabını vermişlerdir. Bu durum öğretmenlerin, öğrencilerin 

derse karşı dikkatlerini çekme konusunda yeteri kadar başarılı olamadıklarını 

göstermektedir. Eğer bu durum düzeltilmezse başarısızlığı da beraberinde getirecektir.  
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Grafik17. Öğrencilerin derse karşı güdülenmemesi 
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              Birinci sorunun devamı niteliğinde olan bu soruda öğretmenlere öğrencileri derse 

güdüleme konusundaki sorunları soruldu. Ankete katılan öğretmenlerin %52’lik kısmı 

“çok” cevabını vererek bu konuda sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir.  Öğretmenlerin 

bu konuda şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: 

*Öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edecek örnekler verilmelidir.  

*Her öğrencinin her derse aynı ilgiyi gösteremeyeceği bilincinde ders anlatılmalıdır. 

*Güdülemenin sadece ders başında değil, dersin her anında yapılması gerekmektedir. 

Grafik18: Öğretmenlerin öğrencileri hedeften haberdar etmemesi. 
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                Öğretmen başarılı olabilmek için öğrenciyi derse karşı motive etmeli ve 

anlatacağı konunun hedef ve davranışlarını ünite başında öğrenciye aktarmalıdır. Ankete 

katılan öğretmenlerin %42’lik bir kısmı “bazen” cevabını vererek kararsızlıklarını dile 

getirmişlerdir. 
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Grafik 19: Ders için gerekli materyalin sunulmaması. 
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              Ders başarısını büyük ölçüde etkileyen etkenlerden bir tanesi de gerekli 

materyallerdir. “Ders için gerekli materyalin sunulmaması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %43’lük bir kısmı “pek çok” yanıtını vererek ders için gerekli materyalleri 

elde etme ile ilgili büyük bir sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

              Öğretmenlerin üzerinde durduğu diğer bir husus; materyal elde edebilmiş 

okullarda idari sebeplerden dolayı bulunan ders araç ve gereçlerini istedikleri gibi 

kullanamamalarıdır. 

Grafik 20: Öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanamaması. 
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               “Öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanamaması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %38’i “bazen”, %38’i ise “çok” yanıtını vererek bu konuda sıkıntı 

yaşadıklarını dile getirmişlerdir. 

                Öğrencinin pasif olduğu bir derste tam bir öğrenmeden bahsedilemez. Bu 

nedenle öğrenci aktifliğinin sağlanamadığı ders kopuk ve verimsiz olacak, anlatılanlar ise 

havada kalacaktır. 
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Grafik 21: Öğrencilerin her şeyi öğretmenden beklemeleri 
 

 

            “Öğrencilerin her şeyi öğretmenden beklemeleri” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin % 52’si “çok” yanıtını vererek bu konuda problem yaşadıklarını dile 

getirmişlerdir. 

 “Öğretmen her şeyi bilir, her şeyi yapmalıdır, her duruma hazır olmalıdır” 

görüşünden vazgeçilerek, öğrencinin sorumluluk alması sağlanmalıdır.   

Grafik 22: Sınıfta disiplinin sağlanamaması 
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              “Sınıfta disiplinin sağlanamaması” sorusuna ankete katılan öğretmenlerin %38’i 

“çok az”, %33’ü “hiç”, %24’ü ise “bazen” cevabını vermişlerdir. Bu cevaplara göre 

öğretmenlerin disiplin konusunda daha az problemlerle karşılaştıkları anlaşılmaktadır. 
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Grafik 23: Ders süresince öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğinin sağlanamaması. 
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              Öğrenmeyi etkileyen etkenlerden bir tanesi de dikkattir. Bir ders saatinde 

öğrencilerin dikkat süreleri kısa olmasından dolayı öğretmenler güçlük yaşamaktadırlar. 

               “Ders süresince öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğinin sağlanamaması” sorusuna 

ankete katılan öğretmenlerin %38’i “çok”, %38’i “bazen” cevabını vererek öğrencilerin 

dikkatini ders süresince koruyamadıklarından şikâyetçidirler. Bu konuda sorun 

yaşamıyorum diyen öğretmen sayısı ise %0’dır. 

               Bu problemin en aza indirilmesi için öğretmen merkezli düz anlatım yöntemi 

yerine, öğrenci merkezli olan tartışma, problem çözme, soru cevap, dramatizasyon gibi 

yöntemler kullanılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

Grafik 24: Öğrencilere yeterli söz hakkının verilmemesi 
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  “Öğrencilere yeterli söz hakkının verilmemesi” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %67’si “çok az” cevabını vermişlerdir. Bu durumda öğretmenler 

öğrencilere söz hakkı vermektedirler. Ancak bazı durumlarda söz hakkı veremediklerini 

dile getirmişlerdir. 

 Öğrencinin söz hakkının olmadığı bir derse ilgi duyması beklenemez. Öğretmen 

sınıfta demokratik ortam oluşturmalıdır. Öğrenci doğru ya da yanlış kaygısı gütmeden 

düşüncelerini serbestçe söyleyebilmelidir. Bunun içinde öğretmenin öğrencisine mümkün 

olduğu kadar söz hakkı vermesi, öğrenciyi derste söz almanın korkulacak bir tarafı 

olmadığına inandırmalıdır. Bu sayede öğrencinin sadece “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi” dersinde değil bütün derslerdeki kendini ifadede yaşadığı sorunları azaltmış; 

derse ve öğretmene karşı olan korkusundan kaynaklanan içe kapanıklığı da yenmesini 

sağlamış olacaktır.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 84 

Grafik 25: Sınıfların kalabalık olması 
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              Sadece Ardahan’da değil hemen hemen bütün illerimizde(devlet okullarında) şehir 

merkezlerinde sınıflar kalabalık, köylerde ise sınıf mevcutları azdır. 

               “Sınıfların kalabalık olması” sorusuna ankete katılan öğretmenler çelişkili 

cevaplar vermişlerdir. %24’ü “çok” cevabını verirken, %24’ü ise “hiç” cevabını vermiştir. 

Öğretmenlerin bir kısmı bu durumdan şikâyetçi iken bir kısmı ise sorun yaşamadıklarını 

dile getirmişlerdir.   

Grafik 26: Öğrenci etkinliğine dayalı yöntemlerin kullanılmaması 
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                 En etkili öğrenme yöntemlerinden biriside “yaparak yaşayarak” öğrenmedir. 

Bu nedenle öğrenci derste aktif olmalı yani öğrenci etkinliğine dayalı yöntemlerin 

seçilmesi gereklidir. “Öğrenci etkinliğine dayalı yöntemlerin kullanılmaması” sorusuna 

ankete katılan öğretmenlerin %42’si “çok” cevabını vermişlerdir. Buradan öğretmenlerin 

öğrenci merkezli ders işlemedikleri sonucuna ulaşılmaktadır. 
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Grafik 27: Konuya uygun yöntem ve tekniğin kullanılmaması. 
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                 Dersin verimliliğini artıran en büyük etkenlerin başında öğretmenlerin 

kullandığı yöntem ve teknikler gelir. “Konuya uygun yöntem ve tekniğin kullanılmaması” 

sorusuna ankete katılan öğretmenlerin %37’si “çok” cevabını vermişlerdir. Buradan 

öğretmenlerin yöntem seçme konusunda sıkıntı yaşadıkları anlaşılmaktadır. 

Grafik 28: Düz anlatım yönteminin kullanılması 
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                   Yukarıdaki sorunun devamı niteliğindeki soruda öğretmenlere derste düz 

anlatım yöntemini sürekli kullanıp kullanmadıklarını sorulmuştur. Ankete katılan 

öğretmenlerin %33’ü “pek çok”, %24’ü ise “çok” cevabını vermişlerdir. Buradan şu sonuç 

çıkarılabilir: Öğretmenler düz anlatım yöntemini kullanmaktadırlar fakat bu durumun 

dersleri olumsuz etkilediğinin de bilincindedirler. 
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Grafik 29: Gezi gözlem ve inceleme etkinliklerine yer verilmemesi 
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              Sosyal bilgiler öğretmenlerinin karşına çıkan önemli sorunlardan birisi de 

yeterince gezi gözlem ve inceleme etkinliklerinin yapılamıyor olmasıdır. Özellikle doğu 

illerimizde maddi imkânsızlıklardan dolayı gezi-gözlem ve inceleme etkinlikleri 

yapılamamaktadır. 

                “Gezi gözlem ve inceleme etkinliklerine yer verilmemesi” sorusuna ankete 

katılan öğretmenlerin %56’sı “pek çok” cevabını vererek derslerde gezi-gözlem ve 

inceleme metodunu kullanamadıklarını belirtmektedirler. 

Grafik 30: Öğrencilerin yeterli kaynaklara ulaşamaması 
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                 Öğrencilerin araştırma yapabilmeleri için kaynaklara kolayca ulaşmaları 

gerekmektedir. Ardahan ve birçok doğu ilimizde öğrencilerin değişik kütüphanelere gitme 

imkânı olmadığı için ellerinin altındaki tek imkân okul kütüphaneleridir. Ancak okul 

kütüphanelerinde yeterince kaynak yoktur. 

                 “Öğrencilerin yeterli kaynaklara ulaşamaması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %43’ü “çok”, %38’i “pek çok” cevabını vererek bu konuda sıkıntı 

çektiklerini dile getirmişlerdir. 
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     Grafik 31: Ders kitaplarındaki konuların ilgi çekici olmaması 
 
 

Pek Çok 

52%
Çok 

29%

Bazen 

19%

Çok Az 

0%

Hiç 

0%

 

             “Ders kitaplarındaki konuların ilgi çekici olmaması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %52’si “pek çok” cevabını vererek bu konuda sıkıntı çektiklerini dile 

getirmişlerdir. 

             “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi konularının çoğunlukla soyut 

kavramlar içermesinden dolayı öğrenciler tarafından yeterli ilgiyi görmemektedir. Bu 

yüzden ders kitaplarındaki soyut konuların somut örneklerle zenginleştirilerek ilgi çekici 

hale getirilmesi gereklidir. 

Grafik 32: Ders konularının ilişkisinin kurulmaması 
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“Ders konularının ilişkisinin kurulmaması” sorusuna ankete katılan öğretmenler 

çelişkili cevaplar vermişlerdir. Kimi öğretmen için bu durum sorun teşkil ederken kimisi 

için fazla sorun teşkil etmemektedir. 
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Grafik 33: Ders konularının günlük hayattan kopuk olması 
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    “Ders konularının günlük hayattan kopuk olması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %33’ü “çok”, %33’ü “bazen” cevabını vermişlerdir. Öğretmenler konuların 

günlük hayattan kopuk olmasından dolayı sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu nedenle programa 

güncel konuların eklenmesi gerekmektedir.   

Grafik 34: Derse ayrılan sürenin yetersiz olması. 
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     “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi haftada 1 saat olarak 

işlenmektedir. “Derse ayrılan sürenin yetersiz olması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %42’si “pek çok” cevabını vererek “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” 

dersine ayrılan süreyi yetersiz bulmuşlardır. Öğretmenler 1 ders saatinde sadece konuyu 

işleyebildiklerini, etkinlik yapmaya zaman bulamadıklarını dile getirmişlerdir. 
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Grafik 35: Konuyla ilgili daha önce öğrenilmesi gerekenlerin öğrenilmemiş olması 
 

Pek Çok 

48%
Çok 

33%

Bazen 

19%

Çok Az 

0%

Hiç 

0%

 

               Yukarıda belirtildiği gibi “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin 

konuları çoğunlukla soyut kavramlar içerdiğinden, dersin iyi anlaşılması için bazı ön 

bilgilerin öğrenilmesi gereklidir. Örneğin;“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde 

8. sınıf öğrencisi, 7. sınıftaki konuları tam öğrenemezse konular arasında bağlantı kuramaz 

ve dersi kavramakta güçlük çeker. 

                “Konuyla ilgili daha önce öğrenilmesi gerekenlerin öğrenilmemiş olması” 

sorusuna ankete katılan öğretmenlerin %48’i “pek çok” cevabını vererek bu yönde sıkıntı 

yaşadıklarını vurgulamışlardır. 

Grafik 36: Kurum sınavları ile derste işlenen konular arasında tutarsızlıklar olması 
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                    Öğretmen ve öğrencilerin belli başlı sorunlarından bir tanesi de öğrenci ve 

öğretmenlerin başarı ve başarısızlıklarının kurum sınavlarıyla ölçülüyor olmasıdır.“Kurum 

sınavları ile derste işlenen konular arasında tutarsızlıklar olması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenler “bazen”, “pek çok” ve “çok” cevaplarını vererek bu yönde bir sıkıntının 

olduğunu dile getirmişlerdir. 
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Grafik 37: Derste kazanılan davranışların uygulamaya geçirilememesi 
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                 Her ders için oluşturulmuş ünite planlarında belirlenen her hedefin bir ya da 

birkaç davranışı olmaktadır. Fakat programda görülen bu davranışlar planlar üzerinde 

uygulamada gibi gözükse de maalesef birçoğu hayata geçirilememektedir.  

                 “Derste kazanılan davranışların uygulamaya geçirilememesi” sorusuna ankete 

katılan öğretmenlerin %47’si “çok” cevabını vermişlerdir. Öğretmenler derste kazanılan 

davranışların uygulamaya geçirilememesinden yakınmaktadırlar. 

 
Grafik 38: Ailede öğrencilerle derste kazandırılmaya çalışılan davranışların çelişmesi 
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                 Öğretmenler, “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde öğrencilerin 

özellikle kendi haklarını tanıma, başkalarının haklarına saygı ve hoşgörü gösterme, aynı 

zamanda kendisinin ve başkalarının haklarını koruma gibi konularda onları 

bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Okulda öğrenilen bu davranışların 

ailedeki davranışlarla çelişmesi başarıyı olumsuz yönde büyük ölçüde etkileyecektir. 

                 “Ailede öğrencilerle derste kazandırılmaya çalışılan davranışların çelişmesi” 

sorusuna ankete katılan öğretmenlerin %42’si “çok” cevabını vererek bu konuda sıkıntı 

yaşadıklarını ifade etmektedirler. 
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Tablo 15. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Değerlendirme 

İlgili Yaşanan Güçlükler. 

 
 Değerlendirme  

 
 

Pek Çok 
 

Çok 
 

Bazen 
 

Çok az 
 

Hiç 
 

1 Ders öğretim programında 
“davranışlar”ın olmaması.  

1 
%5 

5 
%24 

3 
%14 

9 
%43 

3 
%14 

2 İşlenen her bir dersin sonunda 
değerlendirme yapılması. 

1 
%5 

1 
%5 

6 
%29 

7 
%32 

6 
%29 

3 Değerlendirmede öğretmenlerin kişisel 
düşüncelerinin öne çıkması. 

2 
%10 

1 
%5 

5 
%24 

6 
%29 

7 
%32 

4 Sınav sorularının ezber bilgiyi 
gerektirmesi. 

6 
%29 

5 
%24 

8 
%37 

2 
%10 

0 
%0 

5 Öğrenilmeyen konuları belirlemeye 
yönelik sınavların yapılmaması. 

4 
%19 

8 
%38 

7 
%33 

1 
%5 

1 
%5 

6 Öğrencilerin öğretmenler kurulu kararı 
ile sınıf geçmesi. 

9 
%43 

7 
%33 

3 
%14 

0 
%0 

2 
%10 

7 Değerlendirme yöntemi hakkında bilgi 
eksikliği. 

0 
%0 

2 
%10 

7 
%33 

7 
%33 

5 
%24 

8 Sınavların yapıldığı sınıf ortamının 
uygunsuzluğu. 

1 
%5 

1 
%5 

6 
%29 

8 
%37 

5 
%24 

 Tablo 15’de öğretmenlerin planlamayla ilgili verdiği cevapların istatistikî bilgileri yer 

almaktadır. 

   

Anketin değerlendirme bölümünde sorulan sorularla öğretmenlerin dersi 

değerlendirirken karşılaşabilecekleri güçlüklerin neler olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenlerin verdiği cevaplar ve yapılan yorumlar aşağıda verilmiştir. Çıkan sonuçlar 

grafik olarak gösterilmiştir. 
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Grafik 39: Ders öğretim programında “davranışlar”ın olmaması 
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      Davranış teriminin öğretmenlik mesleğindeki tanımı yapılırsa: Öğretilmek 

istenilen, ulaşılmak istenilen sonuç demektir. Öğretmenin öğrenciye kazandırmak istediği 

davranışların ne ölçüde başarıya ulaştığının ölçüleceği safha değerlendirme safhasıdır. 

      Bilindiği gibi bir öğretmenin en büyük kılavuzu ders programıdır. Ders 

programlarında üniteler, konular ve bu konuların hedef ve davranışları yer almaktadır. 

Hedef ve davranış ayrılmaz bir bütündür. Programda belirtilmiş her hedefin sonunda 

kazanılması gereken ya da beklenen davranışlar ayrıntılı bir şekilde verilmelidir. 

     “Ders öğretim programında ‘davranışlar’ın olmaması” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %43’ü “çok az” cevabını vererek bu konuda çok az sıkıntı çektiklerini ifade 

etmişlerdir. 

Grafik 
40: 

İşlenen 
her bir 
dersin 

sonunda 
değerlen

dirme 
yapılması 
 

    

 Öğretmenin anlattığı konunun ne derece öğrenildiğinin anlaşılması için mutlaka 

ders sonunda değerlendirme yapması gerekmektedir. “İşlenen her bir dersin sonunda 

değerlendirme yapılması” sorusuna ankete katılan öğretmenlerin %32’si “çok az”, %29’u 

Pek Çok 

5%

Çok 

5%

Bazen 

29%

Çok Az 

32%

Hiç 

29%
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“hiç”, %29’u ise “bazen” yanıtını vermişlerdir. Buradan her dersin sonunda 

değerlendirme yapamadıkları anlaşılmaktadır. 

Grafik 41: Değerlendirmede öğretmenlerin kişisel düşüncelerinin öne çıkması 
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               “Değerlendirmede öğretmenlerin kişisel düşüncelerinin öne çıkması” sorusuna 

ankete katılan öğretmenlerin %32’si “hiç”, %29’u “çok az”, %24’ü ise “bazen” cevabını 

vermişlerdir. Bu soruda öğretmenler biraz kararsızlık yaşamakla birlikte çok büyük bir 

sorun yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 

Grafik 42: Sınav sorularının ezber bilgiyi gerektirmesi 

Pek Çok 

29%

Çok 

24%

Bazen 

37%

Çok Az 

10%

Hiç 

0%

 

              “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi sözel bir ders olması itibariyle ister 

istemez sorular ezber bilgiyi gerektirmektedir. Ankete katılan öğretmenlerin verdiği 

cevaplar büyük oranla bu yönde olmuştur. 
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Grafik 43: Öğrenilmeyen konuları belirlemeye yönelik sınavların yapılmaması 
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               İşlenen konular arasından hangilerinin öğrenilip hangilerinin öğrenilmediğinin 

tespitinin yapılabilmesi için ünite ortasında mutlaka ara değerlendirme yapılmalıdır. Bu 

sayede konular fazla birikmeden eksik noktalar tespit edilerek, ünitenin ilerleyen 

bölümlerinde daha büyük problemlerle karşılaşma olasılığı ortadan kaldırılmış olacaktır. 

              “Öğrenilmeyen konuları belirlemeye yönelik sınavların yapılmaması” sorusuna 

ankete katılan öğretmenlerin %38’i “çok”, %33’ü ise “bazen” cevabını vererek bu yönde 

bir değerlendirme yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu yönde öğretmenlerde eksiklik 

mevcuttur. 

Grafik 44: Öğrencilerin öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmesi 
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              “Öğrencilerin öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmesi” sorusuna ankete 

katılan öğretmenlerin %43’ü “pek çok”, % 33’ü ise “çok” yanıtını vererek bu konudaki 

isteksizliklerini dile getirmişlerdir. Çünkü öğrenci ne kadar başarısız olursa olsun 

öğretmenler kurulu kararı ile sınıfı geçeceğini bilmekte, bu nedenle de dersleri ve sınavları 

ciddiye almamaktadır. 
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Grafik 45: Değerlendirme yöntemi hakkında bilgi eksikliği 
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               Değerlendirme öğretmenin ünitenin sonunda öğrencisinden aldığı dönüttür. 

Öğretmenin ünite ile ilgili yapacağı değerlendirme konusunda bilgi eksikliğinin olması 

aldığı sonuçların geçersiz ya da yanlış olmasına neden olacaktır.  

              “Değerlendirme yöntemi hakkında bilgi eksikliği” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin % 33’ü “çok az”,  % 33’ü ise “bazen” cevabını vererek bu yönde eksik 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

 
Grafik 46: Sınavların yapıldığı sınıf ortamının uygunsuzluğu 
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             “Sınavların yapıldığı sınıf ortamının uygunsuzluğu” sorusuna ankete katılan 

öğretmenlerin %37’si “çok az”, %29’u “bazen” cevabını vermişlerdir. Öğretmenlerin 

bazılarının bu sorunla karşılaştıkları anlaşılmaktadır.  

              Bu bölümde; Ardahan ili, ilçesi ve köylerinde görevli öğretmenlerin hazırlık, 

planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında karşılaşabilecekleri sorunların neler 

olduğu ifade edilmeye çalışılmıştır.  



 96 

4.2. GÖRÜŞME FORMU 

 

 Bu görüşme formu, 7. ve 8. sınıflarda okutulan “Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi” dersinde karşılaşılan güçlükleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Görüşme 

formlarının sonuçları ise yoruma açık olarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

 1. İlk soruda öğretmenlere hangi okul ve fakülte mezunu olduklarını sorulmuştur. 

Alınan cevaplara göre 19 öğretmen Eğitim Fakültesi, 2 öğretmen ise Fen-Edebiyat 

Fakültesi mezunudur. 

 

 2. İkinci soruda öğretmenlere “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinde 

verimli olduğunuza inanıyor musunuz? Neden?” sorusu sorulmuştur. 

 Görüşmeye katılan öğretmenlerin %70’i kısmen,  %20’si evet, %10’nu ise hayır 

cevabını vermişlerdir. Buradan öğretmenlerin büyük çoğunluğunun “Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi” dersinde tam anlamıyla başarılı olmadıklarını görülmektedir. 

Öğretmenlerin şikâyet ettikleri konu ise “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin 

soyut konuları içerdiği, bu yüzden öğrencilerin bu dersi tam manasıyla öğrenemedikleridir. 

 

 3. Üçüncü soruda öğretmenlere “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi diğer 

derslerle bağlantılı anlatılabilir mi? Nasıl?” sorusu sorulmuş ve şu cevaplar alınmıştır: 

 Görüşmeye katılan öğretmenlerimizin %95’lik bir kısmı “Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi” dersinin birçok dersle ve konuyla bağdaştırılıp, derslerin birbirine bağlı 

olarak anlatılabileceğini düşünülmektedir. 

 Bu derslerin başında ise şunlar gelmektedir: 

 Sosyal Bilgiler: Sosyal bilgiler 6 dersi “Demokratik Hayat” ünitesiyle bağlantılı 

olarak anlatılabilir.  

      TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 8. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 

dersinde “Millî Güvenlik ve Millî Güç Unsurları” ünitesi ile 8. Sınıf TC İnkılâp Tarihi ve 

Atatürkçülük dersi “Türk Ordusu ve Milli Savunma”  ünitesi bağlantılı olarak anlatılabilir. 

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: İnsan hak ve özgürlükleri konusu anlatılırken bu 

dersle bağlantı kurulabilir. 

 Türkçe: Konuyla ilgili kompozisyon yazılabilir.  
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 4. Dördüncü soruda öğretmenlere “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinde 

hangi araçlar olmalı? Bunların hangileri sizin okulunuzda mevcut?” sorusu sorulmuştur. 

Öğretmenlerin verdikleri cevaplar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

I.Konularla ilgili olarak hazırlanmış görsel araçlar olmalı. (cd ) 

II. Afiş, broşür 

III. Konularla ilgili resim ve fotoğraflar 

IV. Tepegöz 

V. Projeksiyon 

VI. Vcd 

VII. Bilgisayar 

VIII. Televizyon 

IX. Kaynak kitap ve ansiklopediler 

 Yukarıda sayılan materyallerin hangileri sizin okulunuzda mevcut sorusuna 

öğretmenlerin verdiği cevaplar şu şekildedir: 

• Ders kitabı dışında başka bir araç mevcut değil diyen öğretmenlerin sayısı %70’dir. 

• Tepegöz ve vcd mevcut diyen öğretmen sayısı %10’dur. 

• Konularla ilgili olarak hazırlanmış görsel araçlar, tepegöz, bilgisayar, projeksiyon, 

televizyon, kaynak kitap ve ansiklopediler mevcut diyen öğretmen sayı ise %20’dir. 

  

 5. Beşinci soruda öğretmenlere “Öğrencileriniz Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi dersinde başarılı mı?” sorusu sorulmuştur. 

 Görüşmeye katılan öğretmenlerin  %20’si hayır cevabını vererek öğrencilerin 

başarısız olduklarını, %30’u çok az başarılı olduklarını, %40’ı kısmen başarılı olduklarını, 

%10 ise başarılı olduklarını ifade etmişlerdir. Verilen cevaplara göre öğrenciler 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde genel olarak başarısızdırlar. 

 

 6. Altıncı soruda öğretmenlere “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi nasıl 

çekici hale getirilebilir?” sorusu sorulmuştur. Alınan cevaplar şöyledir: 

• Konular somutlaştırılarak anlatılmalı 

• Görsel materyaller kullanılmalı 

• Kalabalık sınıfların mevcudu azaltılmalı, derslerde öğrenci aktif olmalı, konular 

günlük hayatla ilişkilendirilip anlatılmalı 

• Ders kitapları öğrenci etkinliğine göre düzenlenmeli 
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• Gezi gözlem metodu kullanılmalı 

• Derslerde örnek olay metodu kullanılmalı 

• Öğrenciler derse karşı güdülenmeli 

• Konularla ilgili sunumlar yapılmalı 

• Bazı konular dramatize edilerek anlatılmalı 

• İçerik azaltılarak konular güncelleştirilmeli 

• Ders saati çoğaltılmalı, öğrencinin gözündeki 1 saatlik önemsiz ders imajı 

silinmelidir. 

 

 7.  Yedinci soruda öğretmenlere “Öğrencilerin Vatandaşlık ve İnsan Hakları 

Eğitimi dersine ait yaratıcı fikirleri var mı?” sorusu sorulmuştur. 

 Görüşme formuna katılan öğretmenlerin %79’u “hayır” cevabını vererek 

öğrencilerin bu derse dair hiçbir yaratıcı fikri olmadığını ifade etmişlerdir. 

 Geriye kalan %21’lik kısım ise öğrenciler nadiren de olsa yaratıcı fikirler 

oluşturabildiğini ifade etmişlerdir. 

 

 8. Sekizinci soruda öğretmenlere “Batı illeri ile aranızdaki farkı Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi dersi için değerlendirecek olursanız neler söylersiniz?” sorusu 

sorulmuştur. Yapılan değerlendirilmeler şöyledir: 

• Ekonomik farklılıklar 

• Kaynak ve materyal sıkıntısı 

• Gezi inceleme olanaklarının olmaması 

• Kültür farkı 

• Veli ilgisizliği 

• Ailenin eğitimsiz olması 

• Öğrencinin ilgisizliği 

• Öğrencinin ön bilgi ve kazanımlarının olmaması 

• İlk kademeden yetersiz bilgiyle ikinci kademeye gelmeleri. 

  

 Görüşmeye katılan bazı öğretmenler ise batı illeri ile doğu illeri arasında fazla bir 

farkın bulunmadığını ifade etmişlerdir. 
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 9. Dokuzuncu soruda öğretmenlere “Bölgenin sosyo-kültürel yapısı, ailenin eğitim 

düzeyi, kardeş sayısı Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersindeki başarıyı etkiler mi? 

Niçin?” sorusu sorulmuştur. Alınan cevapların hepsi etkileyeceği yönünde olmuştur. 

• Ailelerin fert sayısının kalabalık oluşu 

• Ailelerin eğitim seviyelerinin düşük oluşu 

• Çocuk sayısının fazla olmasının doğal bir sonucu olarak ailelerin çocuklarına 

gerekli ilgiyi göstermiyor olması. 

 Bütün doğu illerinde olduğu gibi yapılan araştırmanın evrenini oluşturan Ardahan 

ili için de aynı sorunlar eğitim öğretimi engelleyici faktörlerin başında gelmektedir. 

 

 10. Dokuzuncu soruyla bağlantılı olarak onuncu soruda öğretmenlere “Cinsiyet bu 

konuyu etkileyen bir faktör müdür?” sorusu sorulmuştur. 

 Görüşmeye katılan öğretmenlerin %63’ü hayır cevabını vererek cinsiyetin başarıyı 

etkilemeyen bir faktör olduğu kanaatindelerdir. Evet diyen %37’lik grup ise bir önceki 

soruda değinilen sosyo-kültürel yapıdan dolayı kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve 

bunun doğal sonucu olarak kız çocuklarının sözel bir başarı gerektiren “Vatandaşlık ve 

İnsan Hakları Eğitimi” dersinde ifade bozuklukları ve zorlukları yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir.  

 11. Son olarak öğretmenlere ucu açık olarak “konu hakkında eklemek istediğiniz 

farklı görüşleriniz var mı?” sorusu sorulmuştur. Öğretmenlerin verdiği cevaplar genel 

anlamda ve başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. 

• Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersiyle ilgili seminerler düzenlenmeli, 

• “7. Sınıf Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin müfredatı gözden 

geçirilmeli, daha güncel konularla desteklenmelidir. 

• Bazı konular anlatılırken(“Millî Güvenlik ve Millî Güç Unsurları” ünitesindeki 

konular gibi) konunun uzmanları sınıfa davet edilmelidir. 

• Ders kitaplarının seviyesi öğrencinin seviyesine göre tekrar gözden geçirilip, soyut 

konular somut örneklerle desteklenmelidir. 

• Konunun uzmanları tarafından “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde 

kullanılmak için görsel materyaller hazırlanmalıdır. 
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5. BÖLÜM 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
 
5.1. SONUÇ 
 
 Araştırma sonucunda; 
 
 Öğretmenlerin hazırlıkla ile ilgili yaşanılan güçlükler % 36 ile “bazen” cevabı, 

öğretimi planlamayla ilgili yaşanılan güçlükler % 28 ile “hiç” cevabı,  öğretimi 

uygulamayla ilgili yaşanan güçlükler %31 ile “çok” cevabı, öğretimi değerlendirmeyle 

ilgili yaşanan güçlükler % 27 ile “bazen” cevabı olmuştur.  Yapılan araştırma sonucunda 

öğretmenlerin yaşadığı güçlükler aşağıda belirtilmiştir. 

 

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yapılması Gerekli 

Hazırlıklarla İlgili Yaşadıkları Güçlükler: 

• Yapılan araştırmada öğretmenlerin dersler için gerekli olan meteryalleri temin 

edememesinden dolayı güçlükler yaşadıkları bu durumun derslerin hazırlık 

aşamasından işlenişine kadar olumsuz etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

• Öğretmenlerin hazırlık aşamasında yaşadıkları tespit edilen diğer bir güçlük ise 

“Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersiyle ilgili uzman kişilerden ve 

deneyimli öğretmenlerden yardım alamamalarıdır. 

• Hazırlık aşamasında son olarak tespit edilen güçlük ise öğretmenlerin derse 

hazırlanırken hangi hazırlıkların yapılması gerektiğini bilememeleridir. 

 

 

Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Öğretimi Planlamayla 

İlgili Yaşadıkları Güçlükler:  

 

• Yapılan araştırmada öğretimi planlamayla ilgili olarak öğretmenlerin bir yıl 

boyunca işlenecek ünite ve konuların çok fazla olmasından dolayı güçlükler 

yaşadıkları tespit edilmiştir. 

• Öğretmenlerin planlama aşamasında yaşadıkları tespit edilen diğer bir güçlük ise; 

öğretmenlerin dersi planlarken hangi yöntem ve tekniği kullanacakları konusunda 

bilgi eksiklerinin olduğudur. 
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Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Uygulamayla İlgili 

Yaşadıkları Güçlükler: 

 

• Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin uygulama aşamasında yaşadıkları 

tespit edilen ilk güçlük öğrencilerin derse karşı dikkatlerinin çekilmemesidir. 

Öğretmenlerin uygulama aşamasında yaşadıkları diğer güçlükler maddeler halinde 

sıralanmıştır. 

• Öğrencilerin derse karşı güdülenmemesi 

• Öğretmenlerin öğrencileri hedeften haberdar etmemesi 

• Ders için gerekli materyalin sunulmaması 

• Öğrencilerin derse aktif katılımının sağlanamaması 

• Öğrencilerin her şeyi öğretmenden beklemeleri 

• Ders boyunca öğrencilerin ilgilerinin sürekliliğinin sağlanamaması 

• Sınıfların kalabalık olması 

• Öğrenci etkinliğine dayalı yöntemlerin kullanılmaması 

• Konuya uygun yöntem ve tekniğin kullanılmaması 

• Düz anlatım yönteminin kullanılması 

• Gezi gözlem ve inceleme etkinliklerine yer verilmemesi 

• Öğrencilerin yeterli kaynaklara ulaşamaması 

• Ders kitaplarındaki konuların ilgi çekici olmaması 

• Ders konularının ilişkisinin kurulmaması 

• Ders konularının günlük hayattan kopuk olması 

• Derse ayrılan sürenin yetersiz olması 

• Konuyla ilgili daha önce öğrenilmesi gerekenlerin öğrenilmemiş olması 

• Derste kazanılan davranışların uygulamaya geçirilememesi 

• Ailede öğrencilerle derste kazandırılmaya çalışılan davranışların çelişmesi 
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Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Değerlendirme İlgili 
Yaşadıkları Güçlükler: 

 

• Yapılan araştırma sonucunda öğretmenlerin öğretimi değerlendirme aşamasında 

yaşadıkları tespit edilen ilk güçlük yapmış odukları sınavlarda sınav sorularının 

ezber bilgiyi gerektirmesidir. 

• Öğretmenlerin karşılaştıkları diğer bir güçlük ise yapılan sınavların öğrenilmeyen 

konuları belirlemeye yönelik olmadığıdır. 

• Değerlendirmeyle ilgili son olarak öğretmenlerin yaşadıkları güçlük ise öğrencilerin 

öğretmenler kurulu kararı ile sınıf geçmesidir. 
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5.2. ÖNERİLER 

 
 1. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretimi ile ilgili uzmanlar 

tarafından öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmelidir. 

 

 2. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretimine öğretmenlerin özen 

göstermeleri gerekmektedir. 

 

 3. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde kullanılmak için görsel 

materyaller hazırlanmalıdır. Böylelikle öğrencilerin derse karşı ilgileri çekilmiş olacaktır. 

 

 4. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinde başarı sağlanması için okullar 

kaynak bakımından öğrencilerin faydalanacağı şekilde desteklenmelidir. Tüm okullara 

mümkünse aynı olanaklar tanınmalıdır. (Bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, vcd, cd, 

televizyon, kaynak kitap ve ansiklopediler…) 

 

 5. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin müfredatı gözden geçirilmeli 

soyut olan konular somut örneklerle pekiştirilmeli ve program daha güncel konularla 

desteklenmelidir. Güncel konu olarak programa; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik 

süreci ve bu süreçte yapılan kanun ve anayasa değişiklikleri eklenebilir. (İdam cezasının 

kaldırılması, düşünce özgürlüğü alanındaki gelişmeler gibi.) 

 

 6. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersine ayrılan 1 saatlik sürenin 

artırılması gerekmektedir. Çünkü ünitelerin öğrenilmesi, öğrencinin öğrenme-öğretme 

süreçlerine aktif katılımın sağlanabilmesi için yeterli zamanın olması gereklidir.  

 

 7. Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenecek seminerlerin, yapılan araştırmaların 

sonuçlarına göre planlanmasında büyük fayda vardır. 

 

 8. Öğretmenler Kurulu kararıyla sınıf geçme sistemi ilgililerce yeniden gözden 

geçirilmelidir. 

 

 9. Sosyal Bilgiler grubu dersleriyle ilgili yapılan akademik araştırmalar sosyal 

bilgiler öğretmenlerine ulaştırılmalıdır.  
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 10. Ders kitapları çocukların seviyesine göre hazırlanmalı sadece öğretme değil 

aynı zamanda çocuğun ilgisini çekme ve sevdirme amaç olmalıdır.   

 

 11. Yetişmişlik düzeyi ve deneyimi ne olursa olsun öğretmen her derse değişik ve 

yeni kaynaklardan yararlanarak hazırlanmalı, dersin işlenişinde bunları fiziksel, zihinsel ve 

duygusal olarak kullanmalı, öğrencilerin yanlışlarını düzeltmeli, eksiklerini tamamlamalı, 

öğrencinin yaptığı davranışlar hakkında öğrenciye bilgi vermeli, doğru cevapları hatırlatıcı 

ipuçları vermeli, öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerine fırsat ve olanak sağlamalı 

ve her derste aşamalı olarak birden çok öğrenme-öğretme stratejisi, yöntem ve tekniğini bir 

arada ve iç içe kullanmalıdır. 

 

 12. Öğretim programında yer alan davranışlarla, ailede kazanılan davranışların 

çelişkilerini ortadan kaldırmak için okul-aile işbirliğine büyük önem verilmelidir. Okulda 

öğrencilere demokrasi, aile içi demokrasi, eşitlik vb. gibi konular öğretilmektedir. 

Öğrencinin okulda öğrendiği davranışlarla aile içinde kazandığı davranışlar birbiriyle 

çelişmemelidir. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarına iyi model olmak zorundadırlar. 

 

 13. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin öğretiminde hazırlık, 

planlama, uygulama ve değerlendirilmesiyle ilgili sahip olunması gereken ve sahip olunan 

yeterliliklerin saptanması yönünde araştırmaların arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

 

 14. Hedeflere uygun davranışların kazanılıp kazanılmadığı ünite sonunda öğretmen 

tarafından mutlaka kontrol edilmelidir.   

 

15. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersi işlenirken mümkün olduğunca 

diğer derslerle bağlantı kurulmasına dikkat edilmeli, benzer konuların işlenişinde paralellik 

sağlanmalıdır. 

 

 16. “Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi” dersinin özünde insana, insan onuruna 

saygı ve sevgi yatar. Bu nedenle dersin, öğrencilerin kendilerini her fırsatta ve her koşulda 

ifade edebilecekleri, arkadaşlarına ve öğretmenlerine saygıyı öğrenecekleri bir etkinlik 

hâline getirilmesi gerekir. Öğretmen, sınıfta amaç ve davranışlarla ilgili demokratik bir 

hava yaratmalı, tartışma ortamı açmalı ve öğrencilerin serbest tartışmasına izin vermeli, 

kişisel düşünce ve inançlarını benimsetmeye çalışmamalıdır. 
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TABLOLARIN LİSTESİ 

Tablo 1. Ardahan İlköğretim Kurumları Tablosu 

Tablo 2. Ardahan Taşımalı Öğretim Tablosu 

Tablo 3. Ardahan’da YİBO ve PİO’ların Tablosu 

Tablo 4. Ardahan Ortaöğretim Kurumları Tablosu 

 

Tablo 5. Ardahan Yaygın Öğretim Kurumları Tablosu 

 

Tablo 6. Ardahan Özel Öğretim Kurumları Tablosu 

 

Tablo 7. Ardahan Eğitim Kurumlarındaki Yönetim Tablosu 

 

Tablo 8. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 7. Sınıf Ünitelerinin Dağılımı 

 

Tablo 9. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 7. Sınıf Belirtke Tablosu 

 

Tablo 10. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersi 8. Sınıf Ünitelerinin Dağılımı 

 

Tablo 11. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 8. Sınıf Belirtke Tablosu 

 

Tablo 12. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yapılması Gerekli 

Hazırlıklarla İlgili Yaşanan Güçlükler. 

 

Tablo 13. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Öğretimi 

Planlamayla İlgili Yaşanan Güçlükler.  

 

Tablo 14. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Uygulamayla İlgili 

Yaşanan Güçlükler.  

 

Tablo 15. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Değerlendirme İlgili 
Yaşanan Güçlükler. 
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Fransız Devriminin 

İNSAN ve YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRGESİ* 

 

 

 Giriş: Ulusal Meclis halinde toplanan Fransız halkı temsilcileri, toplumların 

uğradıkları felaketlerin ve yönetimlerin bozulmasının yegâne nedeninin; insan haklarının 

bilinmemesi, unutulmuş olması ya da hor görülüp kâle alınmamasına bağlı olduğu 

görüşünden hareketle; insanın doğal, devredilemez ve kutsal haklarının resmi bir bildiri 

içinde açıklamaya karar vermişlerdir. Öyle ki, bu bildiri tüm toplum üyelerinin hiçbir 

zaman akıllarından çıkmasın, sürekli olarak onlara haklarını ve ödevlerini hatırlatsın. Öyle 

ki, yasama ve yürütme iktidarlarının faaliyetleri siyasal toplumların amacına uygun olup 

olmadığı her an denetlenebilsin ve bu iktidarlara daha çok saygı gösterilsin. Öyle ki, 

bundan böyle yurttaşların basit ve tartışma konusu olmayan ilkelere dayanan istekleri hep 

anayasanın korunmasına ve herkesin mutluluğuna yönelik olsun. Sonuç olarak Ulusal 

Meclis Yüce Varlığın huzurunda ve himayesinde aşağıdaki İnsan ve Yurttaş Haklarını 

kabul ve ilan eder: 

Madde: 1 

İnsanlar, hukuk bakımından özgür ve eşit doğarlar ve yaşarlar. Sosyal farklılıklar ancak 

ortak yarara dayanabilir. 

Madde: 2 

Her siyasal toplumun amacı, insanın doğal ve zamanaşımı ile kaybedilmeyen haklarını 

korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve baskıya karşı direnmedir. 

Madde: 3 

Her egemenliğin özü esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse açıkça ulustan 

kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz. 

Madde:4 

Özgürlük, başkasına zarar vermeyecek her şeyi yapabilmektir. Böylece her insanın doğal 

haklarının kullanımı, toplumun diğer üyelerinin aynı haklardan yararlanmalarını sağlayan 

sınırlarla belirlidir. Bu sınırlar ise ancak yasa ile belirlenebilir. 
                                                
* Yılmaz, 2000, s.196–198 
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Madde:5 

Yasa ancak toplum için zararlı fiilleri yasaklayabilir. Yasanın yasaklamadığı bir şey 

engellenemez ve hiç kimse yasanın emretmediği bir şeyi yapmaya zorlanamaz. 

Madde: 6 

Yasa, genel iradenin ifadesidir. Tüm yurttaşların, bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile 

yasanın yapılmasına katılma hakları vardır. Yasa ister koruyucu, ister cezalandırıcı olsun 

herkes için aynıdır. Tüm yurttaşlar yasa önünde eşit olduklarından, yeteneklerine göre her 

türlü kamu görevi, rütbe ve mevkiine eşit olarak kabul edilirler, bu konuda yurttaşlar 

arasında erdem ve yeteneklerinden başka bir ayırım gözetilmez. 

Madde:7 

Bir kimse, ancak yasanın belirlediği hallerde ve yasanın öngördüğü şekillere uyularak 

suçlanabilir, yakalanabilir ve tutuklanabilir. Keyfi emirler verilmesini isteyenler, keyfi 

emirler verenler, bunları uygulayanlar ya da uygulatanlar cezalandırılır. Ancak yasaya 

uygun olarak yakalanan, yasaya uymaya çağrılan her yurttaş anında itaat etmelidir, 

direnirse suçlu olur. 

Madde: 8 

Yasa ancak açık ve zorunlu olarak gerekliliği beliren cezaları koymalıdır ve bir kimse 

ancak suçun işlenmesinden önce kabul ve ilan edilmiş olan ve usullüne göre uygulanan bir 

yasa gereğince cezalandırılabilir. 

Madde: 9 

Her insan suçlu olduğuna karar verilinceye kadar masum sayılacağından, tutuklanmasının 

zorunlu olduğuna karar verildiğinde, yakalanması için zorunlu olmayan her türlü sert 

davranış yasa tarafından ağır biçimde cezalandırılmalıdır. 

Madde: 10  

Yasayla belirlenen kamu düzenini bozmadıkça, hiçbir kimse düşüncelerinden dolayı, 

bunlar dinsel nitelikte de olsa, rahatsız edilmemelidir.  
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Madde:11 

Düşüncelerin ve inançların serbest iletimi insanın en değerli haklarındandır. Bu nedenle 

her yurttaş serbestçe konuşabilir, yazabilir ve yayınlayabilir, ancak bu özgürlüğün yasada 

belirlenen kötüye kullanılması hallerinden sorumlu olur. 

Madde: 12 

İnsan ve yurttaş haklarının güvenliği bir kamu gücünü gerektirir, bu nedenle bu güç 

herkesin yararı için kurulmuştur, yoksa bu gücün emanet edildiği kişilerin özel çıkarları 

için değil. 

Madde:13 

Kamu gücünün devamını sağlamak ve idarenin masraflarını karşılamak için herkesin bir 

vergi vermesi kaçınılmazdır. Vergi tüm yurttaşlar arasından olanakları oranında eşit olarak 

dağıtılır. 

Madde: 14 

Tüm yurttaşların bizzat ya da temsilcileri aracılığı ile verginin gerekliliğini belirlemeğe, 

vergilemeyi serbestçe kabul etmeye, vergi gelirlerinin kullanılmasını gözlemeye ve 

verginin miktarını, matrahını, tahakkuk biçim ve süresini belirlemeye hakkı vardır. 

Madde:15 

Toplumun tüm kamu görevlilerinden, görevleriyle ilgili olarak hesap sormak hakkı vardır. 

Madde: 16 

Hakların güven altına alınmadığı kuvvetler ayrılığının yapılmadığı bir toplumda Anayasa 

yoktur. 

Madde: 17 

Mülkiyet dokunulmaz ve kutsal bir hak olması nedeniyle, yasa ile belirlenen kamu ihtiyacı 

açıkça gerekmedikçe ve adil ve peşin bir tazminat ödenmedikçe, kimse bu haktan yoksun 

bırakılamaz. 
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İNSAN HAKLARI  EVRENSEL BEYANNAMESİ† 

 

 

İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 

Aralık 1948 günü kabul edilmiştir. 

İnsan Hakları  Evrensel Beyannamesi’nin Türkiye’de “Resmi Gazete ile 

yayımlanması ve yayımdan sonra okullarda ve diğer eğitim müesseslerinde okutulması ve 

yorumlanması”, ayrıca “hakkında radyo ve gazetelerde münasip neşriyatta bulunulması”, 

Bakanlar Kurulunun 6 Nisan 1949 tarihli toplantısında 3/9119 sayı ile kararlaştırılmıştır. 

Aşağıdaki metin, 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan resmi 

çeviridir.”  

 

Madde: 1 

Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler 

ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyeti ile hareket etmelidirler.  

Madde: 2 

1. Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya diğer herhangi bir akide, milli veya 

içtimai menşe, servet, doğuş veya herhangi diğer bir fark gözetilmeksizin işbu 

Beyannamede ilan olunan tekmil haklardan ve bütün hürriyetlerden istifade 

edebilir.  

2. Bundan başka, bağımsız memleket uyruğu olsun, vesayet altında bulunan, gayri 

muhtar veya sair bir egemenlik kayıtlamasına tabi ülke uyruğu olsun, bir şahıs 

hakkında, uyruğu bulunduğu memleket veya ülkenin siyasi, hukuki veya 

milletlerarası statüsü bakımından hiçbir ayrılık gözetilmeyecektir.  

Madde:  3  

Yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır.  

Madde:  4 

Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü 

şekliyle yasaktır.  

Madde:  5 

Hiç kimse işkenceye, zalimane, gayri insanî, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi 

tutulamaz.  

                                                
† Yılmaz, 2000, s.189–195 
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Madde:  6 

Herkes her nerede olursa olsun hukuk kişiliğinin tanınması hakkını haizdir.  

Madde:  7 

Kanun önünde herkes eşittir ve farksız olarak kanunun eşit korumasından istifade hakkını 

haizdir. Herkesin işbu Beyannameye aykırı her türlü ayırdedici mualeleye karşı ve böyle 

bir ayırdedici muamele için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma hakkı 

vardır.  

Madde:  8 

Her şahsın kendine anayasa veya kanun ile tanınan ana haklara aykırı muamelelere karşı 

fiilli netice verecek şekilde milli mahkemelere müracaat hakkı vardır.  

Madde:  9 

Hiç kimse keyfi olarak tutuklanamaz, alıkonulanamaz veya sürülemez.  

Madde: 10 

Herkes, haklarının, vecibelerinin veya kendisine karşı cezai mahiyette herhangi bir isnadın 

tespitinde, tam bir eşitlikle, davasının bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir 

şekilde ve açık olarak görülmesi hakkına sahiptir.  

Madde:  11 

1. Bir suç işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatın 

sağlanmış bulunduğu açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tespit 

edilmedikçe masum sayılır.  

2. Hiç kimse işlendikleri sırada milli veya milletlerarası hukuka göre suç teşkil 

etmeyen fiillerden veya ihmallerden ötürü mahkûm edilemez. Bunun gibi, suçun 

işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha şiddetli bir ceza verilemez.  

Madde:  12 

Hiç kimse özel hayatı, ailesi, meskeni veya yazışması hususlarında keyfi karışmalara, şeref 

ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz bırakılamaz. Herkesin bu karışma ve tecavüzlere karşı 

kanun ile korunmaya hakkı vardır.  

Madde:  13 

1. Herkes herhangi bir devletin sınırları dâhilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme 

hakkına haizdir.  

2. Herkes, kendi memleketi de dâhil, herhangi bir memleketi terketmek ve 

memleketine dönmek hakkına haizdir.  
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Madde: 14 

1. Herkes zulüm karşısında başka memleketlerden mülteci olarak kabulü talep etmek 

ve memleketler tarafından mülteci muamelesi görmek hakkını haizdir.  

2. Bu hak, gerçekten adi bir cürüme veya Birleşmiş Milletler prensip ve amaçlarına 

aykırı faaliyetlere müstenit kovuşturmalar halinde ileri sürülemez.  

Madde:  15 

1. Her ferdin vatandaşlığa hakkı vardır.  

2. Hiç kimse keyfi olarak uyrukluğundan ve uyrukluğunu değiştirmek hakkından 

mahrum edilemez.  

Madde: 16 

1. Evlilik çağına varan her erkek ve kadın, ırk, uyrukluk veya din bakımından hiçbir 

kısıtlamaya tabi olmaksızın evlenmek ve aile kurmak hakkına haizdir. Her erkek ve 

kadın evlenme konusunda, evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hakları 

haizdir.  

2. Evlenme akdi ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.  

3. Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur, cemiyet ve devlet tarafından korunmak 

hakkını haizdir.  

Madde:  17 

1. Her şahıs tek başına veya başkalarıyla birlikte mal ve mülk sahibi olmak hakkını 

haizdir.  

2. Hiç kimse keyfi olarak mal ve mülkünden mahrum edilemez.  

Madde: 18 

Her şahsın, fikir, vicdan ve din hürriyetine hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat 

değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel 

surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.  

Madde:  19 

Her ferdin fikir ve fikirlerini açıklamak hürriyetine hakkı vardır. Bu hak fikirlerinden ötürü 

rahatsız edilmemek, memleket sınırları mevzubahis olmaksızın malümat ve fikirleri her 

vasıta ile aramak, elde etmek veya yaymak hakkını içerir.  

Madde:  20 

1. Her şahıs saldırısız toplanma ve dernek kurma ve derneğe katılma serbestîsine 

maliktir.  

2. Hiç kimse bir derneğe mensup olmaya zorlanamaz.  
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Madde: 21 

1. Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, 

memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.  

2. Her şahıs memleketin kamu hizmetlerine eşitlikle girme hakkını haizdir.  

3. Halkın iradesi kamu otoritesinin esasıdır; bu irade, gizli şekilde veya serbestliği 

sağlayacak muadil bir usul ile cereyan edecek, genel ve eşit oy verme yoluyla 

yapılacak olan devri ve dürüst seçimlerle ifade edilir.  

Madde:  22 

Her şahsın, cemiyetin bir üyesi olmak itibariyle, sosyal güvenliğe hakkı vardır; haysiyeti 

için ve şahsiyetinin serbestçe gelişmesi için zaruri olan ekonomik, sosyal ve kültürel 

hakların milli gayret ve milletlerarası işbirliği yoluyla ve her devletin teşkilatı ve 

kaynaklarıyla mütenasip olarak gerçekleştirilmesine hakkı vardır.  

Madde:  23 

1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve 

işsizlikten korunmaya hakkı vardır.  

2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır.  

3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış 

sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve 

elverişli bir ücrete hakkı vardır.  

4. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya 

hakkı vardır.  

Madde:  24 

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette 

sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır.  

Madde: 25 

1. Her şahsın, gerek kendisi gerekse ailesi için, yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, 

gerekli sosyal hizmetler dâhil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun 

bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim 

imkânlarından iradesi dışında mahrum bırakacak diğer hallerde güvenliğe hakkı 

vardır.  

2. Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, 

evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar.  
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Madde:  26 

1. Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında 

parasızdır. İlköğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade 

edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık 

olmalıdır.  

2. Öğretim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan haklarıyla ana hürriyetlerine 

saygının kuvvetlenmesini hedef almalıdır. Öğretim bütün milletler, ırk ve din 

grupları arasında anlayış, hoşgörü ve dostluğu teşvik etmeli ve Birleşmiş 

Milletlerin barışın idamesi yolundaki çalışmalarını geliştirmelidir.  

3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim türünü seçmek hakkını öncelikle haizdirler.  

Madde:  27 

1. Herkes, topluluğun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, 

ilim sahasındaki ilerleyişe iştirak etmek ve bundan faydalanmak hakkını haizdir.  

2. Herkesin yarattığı, her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserlerinden mütevellit 

manevi ve maddi menfaatlerin korunmasına hakkı vardır.  

Madde:  28 

Herkesin, işbu beyannamede derpiş edilen hak ve hürriyetlerin tam tatbikini sağlayacak bir 

sosyal ve milletlerarası nizama hakkı vardır.  

Madde:  29 

1. Her şahsın, şahsiyetinin serbest ve tam gelişmesi ancak bir topluluk içinde 

mümkündür ve şahsın bu topluluğa karşı görevleri vardır.  

2. Herkes, haklarının ve hürriyetlerinin kullanılmasında, sadece, başkalarının 

haklarının ve hürriyetlerinin gereğince tanınması ve bunlara saygı gösterilmesi 

amacıyla ve ancak demokratik bir cemiyette ahlâkın, kamu düzeninin ve genel 

refahın haklı icaplarını yerine getirmek maksadıyla kanunla belirlenmiş 

sınırlamalara tabi tutulabilir.  

3. Bu hak ve hürriyetler hiçbir veçhile Birleşmiş Milletlerin amaç ve prensiplerine 

aykırı olarak kullanılamaz.  

Madde:  30 

İşbu Beyannamenin hiçbir hükmü, herhangi bir devlete, zümreye ya da ferde, bu 

Beyannamede ilan olunan hak ve hürriyetleri yok etmeye yönelik bir faaliyete girişme ya 

da eylemde bulunma hakkını verir şekilde yorumlanamaz.  
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İLKÖĞRETİM 2. KADEME 7. VE 8. SINIFTA OKUTULAN VATANDAŞLIK VE 
İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETİMİNDE 

KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 
 
 
 
 
 Sayın öğretmenim: 
 
 Bu anket formu, ilköğretim 2. kademe 7. ve 8. sınıfta okutulan vatandaşlık ve insan 

hakları eğitimi dersinin öğretimi ve öğretiminde karşılaşılan güçlüklerin 

değerlendirilmesini ortaya koymak için hazırlık, planlama, uygulama ve değerlendirme 

bölümlerine ayrılarak düzenlenmiştir. 

 Kimliğinizi belirten herhangi bir bilgi kullanmanıza gerek yoktur. Bu nedenle 

kendinize göre en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Bu araştırma ile Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi dersinin öğretiminde yapılması gerekli hazırlıklarda, öğretimi planlamada, 

öğretimi uygulamada, öğretimi değerlendirmede yaşanan güçlükler konusunda, bulgulara 

ulaşılacaktır. Bu araştırma bilimsel bir amaçla kullanılacak olup, verdiğiniz cevaplar başka 

bir amaçla kullanılmayacaktır. Bu yüzden göstermiş olduğunuz içtenlik ve verdiğiniz 

samimi yanıtlar için teşekkür ederim. 

 

 

Rafet CANDAN 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İlköğretim Anabilim Dalı 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Öğrencisi 
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ANKET 
 

1-Cinsiyetiniz 
a)Bay                 b)Bayan 
 
2-Yaşınız. 
a)20-29   b)30-49   c)50-yukarısı 
 
3-Meslekteki kıdeminiz. 
a)0-5  b)6-10  c)11-15 d)16-20 e)21-yukarısı 
 
4-Mezun olduğu fakülte. 
a)Eğitim Fak.   b)Fen-Ed. Fak.  c)Diğer 
 
5-Formasyon 
a)Aldım   b)Almadım 
 
6-Branşınız. 
a)Sos.Bil. Öğr.  b)Coğrafya Öğr.  c)Tarih Öğr. 
 

7-Kendinizi Vatandaşlık Ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde yeterli buluyor 

musunuz? 

a) Evet    b) Hayır               c)Kısmen 

İLKÖĞRETİM 2. KADEME 7. VE 8. SINIFTA OKUTULAN VATANDAŞLIK VE İNSAN 

HAKLARI EĞİTİMİ DERSİNİN ÖĞRETİMİ VE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN 

GÜÇLÜKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ. 

Açıklama:  

 Bu maddeler beş dereceli bir ölçekleme ile değerlendirilecektir. Her bir maddeyi 

değerlendirebilmeniz için size (Pek Çok)(5), (Çok)(4), (Bazen)(3), (Çok Az)(2), (Hiç)(1) 

seçenekleri sunulmuştur.  

1- Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Yapılması Gerekli 

Hazırlıklarla İlgili Yaşanan Güçlükler.  

 Hazırlık 
 

Pek Çok 
       

Çok 
    

Bazen 
     

Çok az 
     

Hiç 
  

1 Gerekli materyalleri  bulamama. 
 

     

2 Bu ders ile ilgili yardım alamama. 
 

     

3 Ders konularının öğretmen tarafından 
kavranamaması. 

     

4 Gerekli zamanı bulamama. 
 

     

5 Hangi hazırlıkların yapılması gerektiğini 
bilememe. 

     

 
Diğer :………………………………. 
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2- Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Öğretimi Planlamayla 

İlgili Yaşanan Güçlükler.  

 
 
 
 Planlama 

 
 

Pek Çok 
       

Çok 
    

Bazen 
     

Çok az 
     

Hiç 
  

1 Bir yıl boyunca işlenecek ünite ve 
konuların çok fazla olması. 

     

2 Programda konuların sadece 
başlıklarının olması.  

     

3 Programda konuların ne kadar sürede 
işleneceğinin belirsiz olması.  

     

4 Programda kazandırılacak 
davranışların belirlenmemiş olması. 

     

5 Kullanılacak yöntem ve tekniklerle 
ilgili bilgi eksikliği. 

     

6 Kullanılacak araç gereçlerle ilgili bilgi 
eksikliği. 

     

7 Dersin yıllık olarak nasıl planlanacağı 
ile ilgili eksikliğin olması. 

     

8 
 

Yıllık planın zorunlu olarak 
yaptırılıyor olması. 

     

9 
 

Günlük planın gereksiz olduğunun 
düşünülmesi. 

     

10 Yıllık planın gereksiz olduğunun 
düşünülmesi. 

     

 
Diğer :………………………………. 
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3. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Uygulamayla İlgili 

Yaşanan Güçlükler.  

 Uygulama  
 

Pek Çok 
       

Çok 
    

Bazen 
     

Çok az 
     

Hiç 
  

1 Öğrencilerin derse karşı dikkatlerinin 
çekilememesi. 

     

2 Öğrencilerin derse karşı güdülenmemesi. 
 

     

3 Öğetmenlerin öğrencileri hedeften 
haberdar etmemesi.  

     

4 Ders için gerekli materyalin sunulmaması. 
  

     

5 Öğrencilerin derse aktif katılımının 
sağlanamaması. 

     

6 Öğrencilerin her şeyi öğretmenden 
beklemeleri. 

     

7 Sınıfta disiplinin sağlanamaması. 
 

     

8 
 

Ders süresince öğrencilerin ilgilerinin 
sürekliliğinin sağlanamaması.  

     

9 
 

Öğrencilere yeterli söz hakkının 
verilmemesi. 

     

10 Sınıfların kalabalık olması. 
 

     

11 Öğrenci etkinliğine dayalı yöntemlerin 
kullanılmaması. 

     

12 Konuya uygun yöntem ve tekniğin 
kullanılmaması. 

     

13 Düz anlatım yönteminin kullanılması. 
 

     

14 Gezi gözlem ve inceleme etkinliklerine yer 
verilmemesi. 

     

15 Öğrencilerin yeterli kaynaklara 
ulaşamaması. 

     

16 Ders kitaplarındaki konuların ilgi çekici 
olmaması. 

     

17 Ders konularının ilişkisinin kurulmaması. 
 

     

18 Ders konularının günlük hayattan kopuk 
olması. 

     

19 Derse ayrılan sürenin yetersiz olması. 
 

     

20 Konuyla ilgili daha önce öğrenilmesi 
gerekenlerin öğrenilmemiş olması. 

     

21 Kurum sınavları ile derste işlenen konular 
arasında tutarsızlıklar olması. 

     

22 Derste kazanılan davranışların 
uygulamaya geçirilememesi. 

     

23 Ailede öğrencilerle derste kazandırılmaya 
çalışılan davranışların çelişmesi. 

     

 
Diğer :……………………………… 
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4. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Dersinin Öğretiminde Değerlendirme İle 
İlgili Yaşanan Güçlükler. 
 
 Değerlendirme  

 
 

Pek Çok 
       

Çok 
    

Bazen 
     

Çok az 
     

Hiç 
  

1 Ders öğretim programında 
davranışların olmaması. 

     

2 İşlenen her bir dersin sonunda 
değerlendirme yapılması. 

     

3  Değerlendirmede öğretmenlerin 
kişisel düşüncelerinin öne çıkması. 

     

4 Sınav sorularının ezber bilgiyi 
gerektirmesi. 

     

5 Öğrenilmeyen konuları belirlemeye 
yönelik sınavların yapılmaması 

     

6 Öğrencilerin öğretmenler kurulu kararı 
ile sınıf geçmesi. 

     

7 Değerlendirme yöntemi hakkında bilgi 
eksikliği. 

     

8 Sınavların yapıldığı sınıf ortamının 
uygunsuzluğu. 

     

 
Diğer :………………………………. 
 
Görev Yaptığı Okulun Adı: 
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GÖRÜŞME FORMU 
 
  
 Bu bilgi formu, okulunuzda 7.ve 8. sınıflarda okutulan Vatandaşlık Ve İnsan 

Hakları Eğitimi dersinde karşılaşılan güçlükleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Cevaplar her soru altındaki boşluklara yazılacaktır. Hiçbir soruyu boş bırakmamanız ve 

mümkün olduğu kadar objektif olmanızı rica ederim. 

1.Hangi okul ve fakülte mezunusunuz (Eğitim, Fen-Edebiyat vb.) ? 

 

 

 

2.Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinde verimli olduğunuza inanıyor musunuz? 

Neden? 

 

 

 

3. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi diğer derslerle bağlantılı anlatılabilir mi? 

Nasıl? 

 

 

 

4. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinde hangi araçlar olmalı? Bunların hangileri 

sizin okulunuzda mevcut? 

 

 

 

5. Öğrencileriniz Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersinde başarılı mı? 

 

 

 

6. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi nasıl çekici hale getirilebilir? 

 

 

 

7. Öğrencilerin Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersine ait yaratıcı fikirleri var mı?     
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8. Batı illeri ile aranızdaki farkı Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi dersi için 

değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? 

 

 

 

 

9. Bölgenin sosyo-kültürel yapısı, ailenin eğitim düzeyi, kardeş sayısı Vatandaşlık ve İnsan 

Hakları Eğitimi dersindeki başarıyı etkiler mi? Niçin? 

 

 

 

 

10. Cinsiyet bu konuyu etkileyen bir faktör müdür?  

 

 

 

 

11.  Son olarak konu hakkında eklemek istediğiniz farklı görüşleriniz var mı?  

 

 

 

 

 

 

 

Rafet CANDAN 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

İlköğretim Anabilim Dalı 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 


