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ÖNSÖZ 

 

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanmakta ve bu 

gelişmeler eğitim sistemlerini dolayısıyla eğitim programlarını da etkilemektedir. 

Ülkemizde de 1924 yılından itibaren eğitim programlarında bir takım değişiklikler yapıla 

gelmiştir. Bunların sonuncusu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004 yılında çeşitli gerekçelere 

dayanarak ilköğretim programında yaptığı önemli değişikliklerdir. Bu bağlamda yeni bir 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı hazırlanmış, pilot uygulamanın ardından 2005-2006 

öğretim yılında bütün okulların 4. ve 5. sınıflarında uygulamaya konulmuştur. 

 

Öğretim programlarının modernleştirilmesi, gelişmelere uygun hale getirilmesi 

ülkelerin gelecekleri açısından da çok önemlidir. Bu gelişimi sağlayan önemli bir unsur da 

program değerlendirme çalışmalarıdır. 

 

Bu çalışmada İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı ile ilgili 

öğretmen görüşleri ortaya koyulmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler 

ışığında programın, kazanım, uygulama, içerik ve değerlendirme yönleriyle ilgili sonuçlara 

ulaşılarak önerilerde bulunulmuştur.  

 

Bu araştırmanın planlanması ve görüşme sorularının hazırlanmasında yardımlarını 

esirgemeyen Doç. Dr. Ahmet SABAN’a, bilgi, kaynak ve manevî desteğini esirgemeyen 

danışmanım Yrd. Doç. Dr. Zekeriya BÜLBÜL’e çalışmanın çeşitli aşamalarında yardımcı 

olan Rafet CANDAN ve Ramazan Esat UÇAR’a, ayrıca görüşmelerde yer alan değerli 

öğretmenlere teşekkürlerimi sunarım. 

 

 

 

        Fatih ÇETİN 

        Konya, 2007 
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İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

(MERAM İLÇESİ ÖRNEĞİ) 

 

      ÖZET 

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılandırmacı kuram dikkate alınarak hazırlanan 

programlar ilk olarak 2004-2005 öğretim yılında pilot okullarda uygulanmıştır. 2005-2006 

öğretim yılında ise bu programlar ülke genelinde uygulamaya konulmuştur. Uygulanan bu 

programların amaç, içerik, uygulama ve değerlendirme boyutlarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir.  

Bu araştırma; 2005-2006 öğretim yılında uygulanan İlköğretim 4. Sınıf Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nı öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. 

Nitel araştırma yöntemleri kullanılan bu araştırmanın çalışma evrenini Konya ilinin 

Meram ilçesinde bulunan ilköğretim okullarında, 2005-2006 öğretim yılında görev yapmış 

olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler literatür taraması ve görüşme tekniği ile 

toplanmıştır. Toplanan veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri kullanılarak 

çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

Araştırma sonunda; öğretmenlerin yeni program hakkında yeterince 

bilgilendirilmedikleri, genel olarak uygulanan yeni programla ilgili olumlu görüş 

belirttikleri, kazanımların azaltılmasını olumlu buldukları, programı öğrenci merkezli 

buldukları, uygulama ve değerlendirme sürecinde birtakım problemler yaşadıkları, 

sınıfların kalabalık oluşu, ders araç gereç ve materyallerinin eksikliğinin uygulamayı 

olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Sonuçlar ışığında çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

 

ANAHTAR KELİMELER 

İlköğretim, Ders, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Program Değerlendirme 
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THE EVALUATION OF PRIMARY SCHOOL FOURTH CLASS   SOCIAL 

STUDIES CURRICULUM ACCORDING TO TEACHER IDEAS 

(SAMPLE OF MERAM DISTRICT) 

 

ABSTRACT 

 

Primary schools programme prepared by Ministry of National Education 

considering the constructive theory was first applied at the pilot schools in 2004-2005 

academic year. In 2005-2006 academic year, these programme were applied throughout the 

whole country. It’s necessary to evaluate the aims, the content applying and the sizes of 

evaluating of these programmes.   

This research was prepared in order to evaluate primary school 4th class Social 

Studies Curriculum which was applied in 2005-2006 academic year in according to teacher 

ideas. 

Form masters who worked at the primary schools in Meram district in Konya city 

during 2005-2006 academic year forms the workspace of this research in which qualitative 

researching methods were used. The data was gathered by using the literature scanning and 

interview technique. The gathered data was analysed and commented by using the 

descriptive analyse and the content analysing methods.  

The teachers’ deficient informing about the programme, their generally and good 

views about the new programme, their positive thoughts about decreasing the acquisitions, 

their spotting the programme as a pupil centric programme, their having some problems 

during the applying and evaluating process of the programme, the crowd of the classes and 

the bad effects of the lack of the educational equipments were confirmed at the end of the 

research. It was made various proposals in according to these results. 

 

KEY WORDS 

           Primary School, Lesson, The Social Studies Curriculum, Curriculum Evaluation 
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            BÖLÜM I 

 

GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımlar ve sınırlılıkları 

açıklanmış, konu ile ilgili temel kavramların tanımlarına yer verilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı 2004 yılında bilim ve teknolojide meydana gelen 

gelişmelerin eğitime yansıtılması, ekonomi ve demokrasi kavramlarına duyarlılık 

kazandırılması, milli değerlerin küreselleşme süreci içerisinde geliştirilmesi, sekiz yıllık 

temel eğitimin program bütünlüğünün sağlanması, kavramsal ilişkilerin oluşturulması gibi 

gerçeklerden yola çıkılarak yeni bir ilköğretim programı hazırlamıştır. Bu bağlamda yeni 

bir Sosyal Bilgiler Programı da hazırlanmıştır. 2004-2005 eğitim öğretim yılında pilot 

okullarda uygulanan yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, öğretmenler, 

öğrenciler, veliler, yöneticiler, müfettişler, akademisyenler ile sivil toplum kuruluşlarının 

program hakkındaki görüş, tespit ve önerileri ile pilot uygulama sonuçları dikkate alınarak, 

gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şeklini almış, Talim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı tarafından 2005-2006 eğitim öğretim yılında tüm 4. ve 5. sınıflarda 

uygulanmaya başlanmıştır (Öztürk ve Tuncel, 2006). 

Bu araştırmada, yukarıda bahsedilen yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf 

Öğretim Programı öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma plan bakımından beş bölüme ayrılmıştır: 

Birinci bölümde; araştırmanın problemi, amacı, önemi, varsayımlar ve araştırmanın 

sınırlılıkları açıklanmıştır. 

İkinci bölümde; sosyal bilimler ve sosyal bilgiler kavramları, yenilenen ilköğretim 

programları, yenilenen sosyal bilgiler programı ve programda benimsenen yapılandırmacı 

yaklaşım hakkında bilgi verilmiş,  son olarak araştırmanın konusu ile ilgili tespit edilen 

araştırmalar özetlenmiştir. 

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

toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde; araştırma sonunda elde edilen bulgulara, bu bulgularla ilgili 

yorumlara ve bunlara ait tablolara yer verilmiştir. 
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Beşinci bölümde; araştırma sonunda ulaşılan sonuçlara ve sonuçlar doğrultusunda 

yapılan önerilere yer verilmiştir. Çalışmanın sonunda ise araştırmada yararlanılan 

kaynaklar ve araştırma ile ilgili çeşitli dokümanların yer aldığı ekler kısmı bulunmaktadır. 

1.1. Problem 

İnsanın toplum içinde uygarca yaşamasının temelinde eğitim vardır. Dünyada 

meydana gelen hızlı değişimler eğitimin de çağa uygun olarak değişmesini gerektirir. Buna 

bağlı olarak programların da nitelikli bir şekilde kendini yenilemesi gerekir (Ocak ve 

Beydoğan, 2005). Genel olarak eğitim sistemindeki yeniden yapılanma çalışmaları ve 

politikaları öğretim programına odaklanmaktadır. Çünkü öğretim programı, öğrenilecek 

konu alanları ve disiplinleri açıkladığı gibi programın uygulanmasında, öğrenci ve 

öğretmenlerin görev ve sorumluluklarını da açıklamaktadır. Dolayısıyla öğretim 

programlarının yeniden yapılandırılması aynı zamanda öğrenci ve öğretmen rollerini de 

yeniden tanımlamaktadır. Öğretim programlarını yeniden düzenlemeye zorlayan faktörler 

ise toplumsal değişim, bilimsel gelişmeler, eğitim felsefesindeki değişmeler, insan gelişimi 

ve öğrenmesi ile ilgili gelişmelerdir (Korkmaz, 2006).  

Bu bağlamda, bilgi çağı olarak kabul edilen çağımızda program geliştirme 

çalışmaları hız kazanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı da yeni bir İlköğretim Sosyal 

Bilgiler Dersi Öğretim Programı hazırlamıştır. 2004-2005 öğretim yılında pilot uygulaması 

yapılan bu program 2005-2006 öğretim yılında tüm 4. ve 5. sınıflarda uygulamaya 

konulmuştur (Öztürk ve Tuncel, 2006). 

Bir programda hedeflenen ile gerçekte ulaşılan nokta arsındaki fark ne kadar az ise 

program o kadar başarılı kabul edilir. Bu yüzden program geliştirme ülkelerin gelecekleri 

için önemlidir. Programların değişen şartlara göre sürekli geliştirilmesi gerekir. Çünkü 

hazırlanan program ne kadar nitelikli olursa olsun gelişmeler ve değişen şartlar karşısında 

geçerliliğini ve etkililiğini kaybedecektir. Bunun için programlar uygulama sürecinde ve 

sonunda sürekli değerlendirilmeli ve belirlenen eksiklikler, aksaklıklar giderilerek 

programın gelişmesi sağlanmalıdır (Aykaç ve Başar, 2005). Bu araştırmada, yukarıda 

açıklanan gerçeklerden hareketle, 2005-2006 öğretim yılında uygulanan İlköğretim 4. Sınıf 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı hakkındaki öğretmen görüşlerinin neler olduğu 

sorusuna cevap aranmaktadır. 
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1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı ilköğretim okullarında görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programı’nın kazanım, içerik, uygulama ve değerlendirme boyutlarının değerlendirmesini 

yapmak, yapılan değerlendirmeler ışığında sonuç ve öneriler ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmenlerin İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 

kazanımlarına ilişkin görüşleri nelerdir? 

2.  Öğretmenlerin İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 

içeriğine ilişkin görüşleri nelerdir? 

3. Öğretmenlerin İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 

uygulama sürecine ilişkin görüşleri nelerdir? 

4. Öğretmenlerin İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 

değerlendirme boyutuna ilişkin görüşleri nelerdir? 

5. Öğretmenlerin İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın 

kazanım, içerik, uygulama ve değerlendirme boyutlarına ilişkin önerileri nelerdir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Programların iyi tasarlanması ve uygulanması ne kadar önemli ise, onların uygun 

yöntemlerle değerlendirilip, değerlendirme sonuçlarının program tasarımına yansıtılması, 

başka bir ifadeyle geliştirilmesi de o kadar önemlidir. Program etkililiğinin sorgulanıp 

değerlendirilmesi, programın geliştirilmesi için dayanak noktasıdır (Öztaş ve Diğerleri, 

2005). Program geliştirme değerlendirme olmadan tamamlanamaz. Bu yüzden 

değerlendirme program geliştirme sürecinin vazgeçilmez bir basamağıdır (Bilen, 2002). 

 Eğitimin niteliği büyük ölçüde uygulanan programa bağlıdır. Uygulanan 

programların eksiklikleri giderilip, aksayan yönleri düzeltildikçe, toplumsal ve bilimsel 

alanındaki gelişmeler dikkate alınarak düzenlendikçe yani program geliştirildikçe,  

kalitesinin artması beklenir. Fakat programlar gelişigüzel geliştirilmez. Programları daha 

nitelikli ve etkili hale getirecek doğru kararların alınması ve bu kararların bilimsel 

çalışmalara aktarılması programların değerlendirilmesine bağlıdır. Değerlendirme program 

geliştirme sürecini tamamlar ve yeni gelişmelere imkân sağlar (Erden, 1998a) 

Değerlendirmenin okul dışındaki uzmanlar tarafından yapılması kadar programların 

uygulayıcısı olan öğretmenler tarafından yapılması da bütünlük ve süreklilik açısından 

önemlidir (Öztürk ve Tuncel, 2006). Bu sebeple, İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 
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Öğretim Programının öğretmen görüşlerine dayalı bir değerlendirmesinin yapıldığı bu 

çalışma yukarıda açıklanan bağlamda önem taşımaktadır. 

1.4. Varsayımlar 

Araştırmanın planlanıp yürütülmesinde ve elde edilen bulguların işlenmesinde şu 

varsayımlardan hareket edilmiştir: 

1. Veri toplama araç ve teknikleri öğretmen görüşlerini tespit etmede ve gerçek 

durumu ortaya koymada yeterlidir. 

2. Araştırmaya katılan öğretmenler görüşlerini samimi ve dürüst bir şekilde ifade 

etmişlerdir.  

3. Araştırma için seçilen örneklem, evrenin bütününü temsil etmektedir. 

1.5. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1.  İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile sınırlıdır. 

2. Konya ili Meram ilçesinden örneklem için seçilen ilköğretim okulları ve bu 

okullarda 2005-2006 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta görev yapmış sınıf öğretmenleri ile 

sınırlıdır. 

3. Örneklemde yer alan öğretmenlerin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programına ilişkin görüşleri ile sınırlıdır. 

4. Veri toplama aracı ve metodunun kendine özgü sınırlılıkları ile sınırlıdır. 

5. Yüksek lisans yönetmeliğinin belirlediği süre ile sınırlıdır.       
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1.6. Tanımlar  

“İlköğretim: Genellikle 5-7 yaşlarında başlayan, örgün eğitimin öncelikle 

toplumun tüm üyelerinde bulunmasını istediği bilgi, beceri ve tutumları kapsayan temel 

eğitim bölümü” (MEB, 2000, s. 607). 

“Eğitim Programı: Bir eğitim kurumunun amaçları doğrultusunda düzenlenmiş 

planlı eğitim faaliyetlerinin tümü”(Erden, 1998a, s. 4). 

“Öğretim: Örgün veya yaygın durumlardaki öğrenmeleri kolaylaştırma amacıyla 

sağlanan kılavuzluk, materyal ve etkinlikler” (MEB, 2000, s. 863). 

“Öğretim Programı: Belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde 

okutulacak konuları, bunların amaçlarını, her dersin sınıflara göre haftada kaç saat 

okutulacağını ve öğretim metotlarını, tekniklerini gösteren kılavuz” (Büyükkaragöz ve 

Çivi, 1990, s. 190). 

“Öğretmen: Öğrencinin davranışları üzerinde çalışan, eğittiği her öğrencinin 

önceden belirlenen amaçlara ulaşmasına yardım eden ve onların istendik davranışlara sahip 

birer birey olmalarını sağlayan kişi” ( Demirel, 2003, s. 72). 

“Program Geliştirme: Belli bir okul ya da okul sistemi için uygun programlar 

geliştirme sistemli süreci. Uzman başkanların yönetiminde çalışma kurullarınca hazırlanır. 

Öğretimin genel ve özel amaçlarını belirtme buna uygun program materyali seçme, 

öğretim yöntemini ve değerlendirme araçlarını belirleme, her derse ait resmi bir program 

taslağı oluşturma. Bunları deneme ve son biçimini verme, benimsenen programı sürekli 

olarak izleme, inceleme, değerlendirme ve iyileştirme adımlarını kapsar” (MEB, 2000, s. 

914).    

“Program Değerlendirme: Amaçları, içeriği belirleme, ön denemesini yapma, 

uygulamaya koyma ve sonuçlarını görme gibi çeşitli aşamalarda bir programın nesnel ve 

karşılaştırmalı biçimde değerlendirmesini yapma” (MEB, 2000, s. 914). 
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BÖLÜM II 

LİTERATÜR TARAMASI VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.2. SOSYAL BİLİMLER VE SOSYAL BİLGİLER KAVRAMI 

2.2.1. Sosyal Bilimler Kavramı 

Sosyal bilimler, bilimsel metotlarla toplumların incelendiği disiplinlerdir. Esas 

konu, gruplar içinde meydana gelen insan etkinliğidir, amaç ise beşerî anlayışın 

gelişmesidir. Sosyal bilimler denildiğinde akla matematik, fen, felsefe gibi disiplinlerin 

dışında kalan, insanı ve insanın meydana getirdiği olguları konu edinen disiplinler 

gelmelidir. İnsanî bilimler veya davranış bilimleri olarak da sınıflandırılan bu disiplinler; 

tarih, coğrafya, psikoloji, hukuk, sosyoloji, ekonomi, eğitim, siyasal bilimler, kent 

planlaması, antropoloji vs. olarak sıralanabilir (Köstüklü, 1999). 

İnsan tarafından oluşturulan gerçekle, ispatlamaya dayalı ilişkilendirme süreci ve 

bu sürecin sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak da tanımlanabilen sosyal bilimlerin, 

insan tarafından üretilen gerçeği incelediği görülmektedir. İnsan tarafından oluşturulan 

gerçek, sosyal olgular, kişinin diğer kişi ve kurumlarla etkileşimi sonucu oluşanlar olarak 

ele alınabilir. Bu gerçekler, doğumdan ölüme, evlenmeden boşanmaya, savaştan barışa 

kadar pek çok olguyu içerebilir. İcatlar da insan tarafından oluşturulan gerçeklerdir. Uçak, 

gemi, televizyon gibi örnekler fen bilimlerinin kapsamına girse de bunların kişi, kurum ve 

toplum arasındaki ilişkileri etkileyiş biçimleri ve bu etki sonrası ortaya çıkan toplumsal 

olgular sosyal bilimlerin konusuna girebilir (Sönmez, 1999). 

Sosyal bilimler kavramı birçok ülkede kullanılmaktadır. Ülkemizde de ortaöğretim 

seviyesinde sosyal bilimler öğretimi, tarih, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, mantık 

derslerinde gerçekleşmektedir (Köstüklü, 1999). 

2.2.2. Sosyal Bilgiler Kavramı 

Sosyal bilgiler kavramı ilk kez 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Milli 

Eğitim Derneği’nin Orta Dereceli Okulları Teşkilatlandırma Komisyonu Sosyal Bilgiler 

Komitesi tarafından kabul edilmiştir. Komite sosyal bilgiler kavramını şu şekilde 

tanımlamıştır; Konusu doğrudan insan cemiyetinin teşkilat ve gelişimine ve sosyal 

birliklerin bir parçası olması dolaysısıyla insana ilişkin bilgiler sosyal bilgilerdir (Köken, 

1995). Sosyal bilgiler insanı ve yaşamı konu alır. Kendimizi ve başkalarını daha iyi 

anlamamıza yardımcı olur. Sosyal bilgileri tanımlamak, coğrafya veya tarih gibi bir 
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disiplini tanımlamaktan daha zordur, çünkü sosyal bilgiler disiplinler arası ve çok disiplinli 

bir alandır. Bununla birlikte sosyal bilgilerin iki temel farklı özelliği, vatandaşlık 

yeterliliklerini kazandırmak için oluşu ve bütüncül, disiplinler arası bir alan oluşudur 

(Doğanay, 2003).  

Sönmez (1999) sosyal bilgiler kavramını; toplumsal gerçekle ispatlamaya dayalı 

ilişkilendirme süreci ve bunun sonunda elde edilen dirik bilgiler olarak tanımlamıştır. 

Sosyal bilgiler, kültürel mirası, onun günümüze ulaşan özelliklerini ve bunların 

yaşamımıza olan etkilerini, insanların sosyal ve fizikî çevreleriyle olan ilişkilerini konu 

edinen bir derstir (Gökkaya, 2003). Diğer bir tanımda sosyal bilgiler, öğretim amacıyla 

sosyal bilimlerden seçilen, basitleştirilip düzenlenen konulardır, bilgiler bütünüdür 

şeklinde açıklanmaktadır. (Köken, 1995).  

ABD Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi’nden [NCSS] aktarılan sosyal bilgiler tanımı 

ise şu şekildedir; “Sosyal bilgiler, vatandaşlık yeterlikleri kazandırmak için sanat, edebiyat 

ve sosyal bilimlerin disiplinler arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan bir çalışma 

alanıdır. Okul programı içinde Sosyal Bilgiler, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, coğrafya, 

tarih, hukuk, felsefe, siyasal bilimler, psikoloji, din, sosyoloji ve sanat, edebiyat, 

matematik ve doğa bilimlerinden uygun ve ilgili içeriklerden süzülen sistematik ve 

eşgüdümlü bir çalışma alanı sağlar. Sosyal Bilgilerin temel amacı, birbirlerine bağımlı, 

global bir dünyada, kültürel farklılıkları olan demokratik bir toplumun vatandaşları olarak 

kamu yararına bilgiye dayalı, mantıklı kararlar verebilme yeteneği geliştirmek için genç 

insanlara yardımcı olmaktır” (NCSS’den aktaran, Öztürk, Dilek ve diğerleri, 2004, s.16).  

Bir başka tanıma göre ise sosyal bilgiler, kültürel mirası ve onun devam ede gelen 

özelliklerinin etkisini konu edinir. Çocukların anlayışlarını değiştirme ve geliştirme 

amacıyla içinde barındırdığı disiplinlerden alınan konular çok önemli yer tutar (Sağlamer, 

1980). Demokratik bir sistem içerisinde etkin bir vatandaş olarak bireyin mantıklı ve iyi 

kararlar alabilmesini, sorumluluk sahibi bir vatandaş gibi davranmasını, toplumsal 

gelişmeye katkıda bulunabilmesini, kendisiyle barışık ve çevresine karşı duyarlı olmasını 

hedefler (Duman, 2004). 

Tanımlardan anlaşılacağı üzere sosyal bilgiler; insanı, sosyal yaşamı, kültürel 

mirası ve etkilerini konu edinen, kişinin kendisini ve diğerlerini tanımasını sağlayan, içinde 

yaşadığı topluma uyumunu kolaylaştıran, vatandaşlık yeterlilikleri, sorumluluk ve çevre 
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bilinci kazandıran, farklı disiplinlerden bilgileri içerisinde barındıran, disiplinler arası bir 

alandır. 

2.2.3. Sosyal Bilimler ve Sosyal Bilgiler Arasındaki İlişki 

Sosyal bilimler ve sosyal bilgiler arasında belirgin bir ayrım yapmak mümkün 

değilse de amaç, metot ve içerik açısından farklı özelliklere sahiptirler. Sosyal bilgiler 

dersinin en önemli amacı iyi vatandaş yetiştirmek olduğu için konular sosyal bilimlerden 

alınabileceği gibi, din, ahlak, arkeoloji ve doğal bilimlerden de alınabilir (Köstüklü, 1999). 

“Sosyal bilimlerin amacı ise topluma yeni bilgi ve fikirler üretmektir” (Dönmez, 2003, 

s.37).  

Sosyal bilgiler, konu ve temaların öğretiminde sosyal bilimlerden daha çok 

kullanılırken sosyal bilimler daha çok ayrı ayrı disiplinler olarak öğretilir. Sosyal bilgiler 

daha çok ilköğretimde verilir. Sosyal bilimler ise ortaöğretim ve üniversitede öğretilir 

(Köstüklü, 1999). 

 

Şekil 1: Sosyal Bilgilerin Yararlandığı Bilgi Kaynakları (Aktaran: Öztürk, Dilek ve  

diğerleri, 2004, s.19). 
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2.2.4. Türkiye’de Sosyal Bilgilerin Tarihî Gelişimi 

Disiplinler arası bir program ve ders olarak Sosyal Bilgiler, Türkiye’de ilk kez 

1960’lı yıllarda benimsenmiştir. Fakat bu tarihten önce Osmanlı Devleti’nde ve 

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde sosyal bilgilerin kapsamına giren disiplinler ayrı dersler 

olarak okutulmuştur. 

Osmanlı Devleti’nde Sosyal Bilgiler kapsamına giren dersler, ilk kez II. 

Abdülhamit zamanında, yeni yöntemlerle eğitim ve öğretim yapan öğretim kurumları olan 

iptidaîlerin programına alınmıştır. Nitekim 1892’de İstanbul’da bulunan üç yıllık 

iptidaîlerin programında Mülahhas Tarih-i Osmanî ve Muhtasar Coğrafya-yı Osmanî 

dersleri bulunuyordu. 1904’te tüm ilkokullar için uygulanan yeni bir programda sadece 

Muhtasar Tarih-i Osmanî dersine yer verilmişti. 1913 tarihli Tedrisât-ı İbtidâiye Kanun-ı 

Muvakkati ile ilköğretimin süresi altı yıla çıkarılarak, bu okullarda Tarih, Coğrafya, 

Malûmat-ı Medeniye ve Ahlâkiye ve İktisadiye derslerinin okutulması öngörülmüştü. 

Buradan Sosyal Bilgiler kapsamına giren derslerin Cumhuriyetten önce okulların 

programlarına girdiği anlaşılmaktadır (Öztürk, Dilek ve diğerleri, 2004). 

Cumhuriyet döneminde de ilkokullar ve bunların programlarıyla ilgili çeşitli 

düzenlemeler yapılmıştır. 1926 yılında hazırlanan programda ; “İlk mektebin başlıca 

maksadı genç nesli muhitine faal bir halde intibak ettirmek suretiyle iyi vatandaşlar 

yetiştirmektir.” ilkesi benimsenmiş, tarih, coğrafya ve yurt bilgisi dersleri, her biri ikişer 

saat olmak üzere haftada altı saat  4. ve 5. sınıf  programına alınmıştır. 1962 programında 

ise ilkokulun amacı; “Kişisel, insanlık münasebeti, ekonomik ve toplumsal hayat” 

bakımlarından belirlenmiş Tarih, Coğrafya ve Yurt Bilgisi dersleri yerine Toplum ve Ülke 

İncelemeleri dersi konulmuştur (Dönmez, 2003). Sosyal Bilgiler bu adla ilk kez yer aldığı 

1968 programında yukarıda bahsedilen derslere yüklenen görevi devralmıştır. Ders saati 4. 

ve 5. sınıflarda beş saat olarak belirlenmiştir (Öztürk, Dilek ve diğerleri, 2004).  

1968’de Sosyal Bilgiler programı, 22 yıl sonra gözden geçirilmiş ve yeni bir Sosyal 

Bilgiler programı geliştirilmiştir. Bu program 1990-1991 öğretim yılından itibaren 

uygulamaya konulmuştur. 

Ayrıca ortaokullarda (6. ve 7. sınıf) okutulan Sosyal Bilgiler dersi Talim ve Terbiye 

Kurulu’nun 1985 yılında aldığı bir kararla kaldırılmış ve bu ders 1985-1986 eğitim öğretim 

yılından itibaren Milli Tarih, Milli Coğrafya ve Vatandaşlık Bilgileri adları altında üçe 

ayrılarak okutulmuştur. 1997-1998 eğitim öğretim yılında ise tekrar ilköğretim okullarının 
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6 ve 7. sınıflarında sosyal bilgiler dersi uygulamasına geçilmiş ve sekiz yıllık temel eğitim 

zorunlu hale getirilmiştir (Güngördü, 2002). 

Bilim ve teknolojide son yıllarda meydana gelen gelişmeler ve yaşanan hızlı 

değişim süreci sosyal, siyasal ve ekonomik alanda etkisini hissettirmekte ve dolayısıyla bu 

etki insanı ve insan yetiştirme süreci olan eğitimi de etkilemektedir. Bu nedenle Milli 

Eğitim Bakanlığı 2004 yılında bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmelerin eğitime 

yansıtılması, ekonomi ve demokrasi kavramlarına duyarlılık kazandırılması, milli 

değerlerin küreselleşme süreci içerisinde geliştirilmesi, sekiz yıllık temel eğitimin program 

bütünlüğünün sağlanması, kavramsal ilişkilerin oluşturulması gibi gerçeklerden yola 

çıkılarak yeni bir program hazırlama ihtiyacı duyulmuştur. 2004-2005 eğitim öğretim 

yılında pilot okullarda uygulanan yeni İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı, 

öğretmenler, öğrenciler, veliler, yöneticiler, müfettişler, akademisyenler ile sivil toplum 

kuruluşlarının program hakkındaki görüş, tespit ve önerileri ile pilot uygulama sonuçları 

dikkate alınarak, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra son şeklini almış, Talim ve Terbiye 

kurulu Başkanlığı tarafından 2005-2006 eğitim öğretim yılında tüm 4. ve 5. sınıflarda 

uygulanmaya başlanmıştır (Öztürk ve Tuncel, 2006). 

2.2.5. Sosyal Bilgiler Dersinin Genel Amaçları 

7. sınıf sonunda öğrenci; 

“1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve 

yeteneklerinin farkına varır. 

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, vatanını ve milletini seven, haklarını bilen 

ve kullanan,  sorumluluklarını yerine getiren, ulusal bilince sahip bir vatandaş olarak 

yetişir.  

3. Atatürk İlke ve İnkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve 

ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrar; lâik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri 

yaşatmaya istekli olur.  

4. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların 

yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilir.  

5. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrayarak, milli 

bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul 

eder. 
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6. Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafî özelliklerini tanıyarak, insanlar ile doğal 

çevre arasındaki etkileşimi açıklar. 

7. Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman 

şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir. 

8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak, kalkınmada ve uluslararası ekonomik 

ilişkilerde ulusal ekonominin yerini kavrar. 

9. Meslekleri tanır, çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin 

gerekli olduğuna inanır. 

10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak insanlar, nesneler, 

olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirler, değişim ve sürekliliği 

algılar. 

11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki etkilerini 

kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. 

12. Bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede 

bilimsel ahlakı gözetir. 

13. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel 

kavramlarından yararlanır.  

14. Katılımın önemine inanır, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine 

özgü görüşler ileri sürer. 

15. İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, lâiklik, cumhuriyet kavramlarının 

tarihsel süreçleri ve günümüz Türkiye’si üzerindeki etkilerini kavrayarak, yaşamını 

demokratik kurallara göre düzenler. 

16. Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik etkileşimi analiz eder.  

17. İnsanlığın bir parçası olduğu bilincini taşıyarak, ülkesini ve dünyayı ilgilendiren 

konulara duyarlılık gösterir” (MEB, 2005, s, 9).   
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2.3. YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMI 

 

2.3.1. Program Değişikliğinin Gereklilikleri 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırlattığı İlköğretim 1-5. Sınıf 

Programları Tanıtım El Kitabı’nda program değişikliğinin gerekçeleri açıklanmıştır (MEB, 

2005, s. 14-15). Buna göre, “çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi 

kullanma ve üretme becerilerine bağlıdır. Bu yeteneklerin kazanılması ise ezberlemeyi 

değil, bilgi üretimine dayalı çağdaş bir eğitimi gerektirmektedir. 

Eğitim sürekli bir değişim içindedir. Ayrıca çağdaş dünyada eğitimli insan gücü en 

verimli üretim alanlarından birisi olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra eğitim, siyasi, 

toplumsal ve kültürel birleşmenin en etkili araçlarındandır. Bu yüzden ülkelerin 

gelişmesine yapılacak en büyük katkı, insan kaynaklarına yapılan yatırım ve alt yapının 

iyileştirilmesi olacaktır. 

Türkiye’de son yıllarda etkili bir eğitim modelini gerçekleştirmek için yoğun 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede, mevcut öğretim programlarının dayandığı teorik 

alt yapı katı davranışçı bir anlayıştan, yapılandırmacı anlayışı da içeren bir dönüşümü 

gerçekleştirmesi tasarlanmaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar, eğitimle ilgili tüm 

taraflardan ve toplumsal kesimlerden gelen dönütler değişimin zorunluluğuna işaret 

etmektedir. Özellikle ilköğretimde program değişikliğinin gereklilikleri şu şekilde 

sıralanabilir: 

1- Değişik bilim alanlarındaki araştırma bulgularının ve eğitim bilimlerinde 

öğretme/öğrenme anlayışındaki gelişmelerin yöntem ve içerik olarak programlara 

yansıtılması, 

2- Eğitimde kaliteyi artırmak ve eşitliği sağlamak, 

3- Ekonomiye ve demokrasiye duyarlı bir eğitim ihtiyacı, 

4- Bireysel ve ulusal değerlerin küresel değerleri de dikkate alarak geliştirilmesi 

ihtiyacı, 

5- Mevcut öğretim programları uygulamaları kapsamında öğrencilerin çoğunda 

okula, öğrenmeye, okumaya tepki düzeyinde bir isteksizlik olması, 
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6- Mevcut öğretim programlarında konuların çok kapsamlı ve ezbere dayalı bilgi 

yoğunluklu olması nedeniyle, konuların zamanında bitirilememesi ve çoğu zaman 

sıkıştırılıp öğrenilmeden bitirilmesinin tercih edilmesi, 

7- Programda yer alan konuların birçoğunun çocukların yaş ve gelişim düzeyine 

uygun olmaktan, onların merak ve ilgilerini karşılamaktan uzak olması, 

8- Okulda kazandırılmaya çalışılan yaşantı biçimleriyle gerçek yaşamın çoğu 

zaman uyum içinde olmaması, 

9- 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulaması ile ilkokul ve ortaokul 

programları üst üste eklendiği için temel eğitimde program bütünlüğünün olmaması, 

10- Dikey eksende, temel eğitimde birinci sınıfta sekizinci sınıfa her bir dersin 

kendi içinde kavram bütünlüğünün olmaması, 

11- Yatay eksende, dersler arasında yelerli paralelliğin sağlanmamış olması,  

12- Ekonomik ve sosyal gelişmelerin bir sonucu olarak, bireylerin yaratıcılık, 

problem çözme, eleştirel düşünme, karar verme, işbirliği yeterliklerini kazanmalarının 

önem kazanmış olması, 

13- Kendini ifade edebilen, iletişim kurabilen, girişimcilik ruhuna sahip vatandaşlar 

yetiştirme gerekliliğinin daha baskın konuma gelmesi, 

14- Öğrencilerin ülke çapında ya da uluslar arası değerlendirmelerde beklenen 

düzeyde başarı gösterememesi.     

Bütün bunlar öğretim programlarının içerik ve öğretim yaklaşımı bakımından çağın 

gerektirdiği şekilde yeniden düzenlenmesi gerekliliğini göstermektedir.” 

 

2.3.2. Yenilenen İlköğretim Programlarının Referans Noktaları ve Vizyonu 

Yenilenen ilköğretim programları aşağıda belirtilen referans noktaları dikkate 

alınarak hazırlanmıştır: 

“1- Ülkemizin tarihsel, kültürel, sosyal, ahlâki birikimini ve katılımını motivasyon 

kaynağı olarak görür ve Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişerek 

devamlılığı ilkesini birinci referans noktası olarak ele alır. 

2- Dünyada yaşanan tüm değişimleri ve gelişmeleri ikinci referans noktası olarak 

alır. Son yıllarda Uzak Doğu, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinde peş peşe 
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gerçekleştirilen program geliştirme çalışmaları bu anlamda önem taşır. Bu çalışmaların 

çıkış noktası, sanayi toplumu için uygun olan eğitim modellerinin bilgi toplumunun 

rekabetçi yapısını kaldıramaması olarak değerlendirilir. 

3- Avrupa Birliği’ne üyelik hedefi ve bunun için yapılan çalışmalar bağlamında 

üçüncü referans noktası olarak Avrupa Birliği normlarını, hedeflerini ve eğitim anlayışını 

kabul eder. 

4- Mevcut eğitim özelliklerinin belirlenmesini, başarının değerlendirilmesini ve 

ortaya çıkan sonuçlarını dördüncü referans olarak kabul eder. Uluslar arası başarı 

değerlendirme çalışmaları ve ortaya koyduğu veriler bu çerçevede ele alınır. 

Öğretim programları uzun dönemli, geleceğe yönelik vizyonu olan girişimlerdir. 

Buna göre yenilenen ilköğretim programlarının vizyonu; 

“Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, temel demokratik değerlerle 

donanmış, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, 

problem çözme ve karar verme becerileri gelişmiş; yaşam boyu öğrenen ve insan haklarına 

saygılı, mutlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir”.  

Yukarıda belirtilen vizyon bağlamında ilköğretim programlarının yenilenmesinde; 

1- Her çocuğun öğrenebileceği, birey olarak kendine özgü olduğu ve öğrenmenin 

bireyin gelecekteki yaşamına ışık tutacağı anlayışı, 

2- Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesi yoluyla ‘öğrenmeyi öğrenmenin’ 

gerçekleşmesinin ön plana çıkarılması,  

3-Öğrencilerin düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya 

özendirilmesi, 

4- Milli kimlik merkeze alınarak, evrensel değerlerin benimsenmesinin sağlanması, 

5- Öğrencilerin örf ve adetler çerçevesinde, ruhsal, ahlâki, sosyal ve kültürel 

yönlerden gelişmesinin sağlanması, 

6- Öğrencilerin, haklarını bilen ve kullanan sorumluluklarını bilip yerine getiren 

demokratik bireyler olarak yetişmeleri, 

7- Toplumsal sorunlara karşı duyarlılığın ön plana çıkarılması, 

8- Öğrencinin, öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle 

etkileşim kurmasına fırsat verilmesi, 
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9- Öğrenme-öğretme yöntemlerinde çeşitliliklere yer verilmesi anlayış ve ilkeleri 

esas alınmıştır” (MEB, 2005, s.16–17).   

 2.3.3. Yenilenen İlköğretim Programlarının Farklı Yönleri 

Toplumsal gelişmeler takip edilerek geliştirilmesi sürdürüleceği belirtilen yenilenen 

ilköğretim programlarının farklı yönleri aşağıda sıralanmıştır: 

“1- Öğrenmede davranışçı yaklaşımdan çok bilişsel ve yapılandırmacı öğrenme 

yaklaşımları esas alınmıştır. 

2- Konuların üst düzey hedefler dikkate alınarak öğretilmesi (sarmallık ilkesi) esas 

alınmıştır. 

3- Ölçme ve değerlendirmede dayanağı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı olan 

farklı değerlendirme yaklaşımları da dikkate alınmıştır. 

4- Bilgi ve becerilere öncelik verilmiş, derslerin ezbercilikten uzak, hayatın içinden, 

kullanılabilir ve eğlenceli olmasına dikkat edilmiştir. 

5- Okul zamanının büyük kısmı, öğrencilerin kendi çabalarıyla gerçekleştirecekleri 

ve öğretmenin bilgi aktarıcı olmaktan çok yol gösterici olduğu etkinliklere ayrılmıştır. 

6- Türkçe’yi severek ve isteyerek okuma yazma alışkanlığı edinmeleri 

öngörülmüştür. 

7- Programın değişikliklere uyum sağlayabilecek esneklikte olması öngörülmüştür. 

8- Okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi uygulaması getirilmiştir. 

9-  Birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazı kullanma zorunluluğu getirilmiştir. 

10- Programlar uluslar arası kıyaslama yapılarak bütünsel olarak ele alınmıştır. 

11- İlkokul ve ortaokul mantığına göre hazırlanmış olan parçalı program anlayışı 

terk edilerek programlar sekiz yıllık kesintisiz ilköğretime uygun duruma getirilmiştir. 

12- Programlar dünya ile bütünleşme ve Avrupa Birliği standartları dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. 

13- Tüm dersler için sekiz ortak beceri belirlenmiştir. 

14- Dersler sınıf seviyelerine göre kavram analizlerine tabi tutulmuş, dersler arası 

karşılaştırmalar yapılarak birbirleri ile ilişkilendirilmiştir. 
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15- Spor kültürü ve olimpik eğitim, sağlık kültürü, rehberlik ve psikolojik danışma, 

kariyer bilinci geliştirme, girişimcilik ve güvenli yaşam, özel eğitim, vatandaşlık ve insan 

hakları ara disiplinleri programa yerleştirilmiştir. 

16- Davranış ifadesi yerine bilgi, beceri, tutum, anlayış ve tutumları içeren kazanım 

ifadesi kullanılmıştır. 

17- Baskın doğrusal düşünce yerine, karşılıklı nedensellik ilkesi ve çoklu sebep- 

sonuç anlayışı öne çıkarılmıştır. 

18- Program etkinliklerle zenginleştirilerek daha çok öğrenci merkezli hale 

getirilmiştir. 

19- Çeşitli sembollerden de faydalanılarak programa açıklamalar bölümü 

konulmuştur. 

20- Ölçme değerlendirmede sonuçla birlikte süreci de dikkate alan bir anlayış 

benimsenmiştir. 

21- Türkçe’ye duyarlılık tüm derslerin ana becerisi haline getirilmiştir” (MEB, 

2005, s.18-19). 

 

2.3.4. Yenilenen Öğretim Programlarının Temelleri 

“Öğretim programları ülkenin temel toplumsal, bireysel, ekonomik, tarihsel ve 

kültürel değerleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

2.3.4.1. Toplumsal Temelleri 

Cumhuriyeti, laik ve sosyal hukuk devletini, hür ve demokratik toplum düzenini, 

devletin ülke ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, sağlıklı işleyen bir demokrasiyi, 

demokratik hakları ve fırsat eşitliğini ön planda tutar. 

Öğrencilere Atatürk İlke ve İnkılâpları’nın ve bunların milli varlığımız ve 

gelişmemiz için öneminin kavratılması için düzenlemeler yapar. 

Çocuğun sosyal bir varlık olduğunu, bu yüzden gelişimi sırasında ailesinde, 

okulunda ve çevresindeki insanlardan etkileneceğini kabul eder. Bunu dikkate alarak 

düzenlemeler yapar ve çocuğun çevresine uyum sağlayarak yaşayan, çalışan bireyler 

olarak yetişmesi için rehberlik eder. 
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Toplumun vazgeçilmez değerleri olan alçakgönüllülük, ağırbaşlılık, anlayışlılık, 

adillik, dürüstlük, girişkenlik, iyimserlik, sabır, sadakat, sadelik, sevecenlik, hoşgörü, 

tutumluluk, güven ve görev sorumluluğu bilincinin gelişmesi için çaba gösterir. 

Türk milletinin millî, manevî ve ahlakî değerleri içerisinde bulunan; barışseverlik, 

fedakarlık, hayırseverlik, misafirperverlik, merhamet, haysiyetine ve özgürlüğüne 

düşkünlük, vatanseverlik, kahramanlık gibi değerleri ve toplumsal duyarlılığın gelişmesi 

için düzenlemeler yapar. 

Olumlu yönde değişim için bilinçlenmeyi ön planda tutar. Öğrencilerin değişim 

esnasında karşılaşabilecekleri engellerden etkilenmeme, değişime uyum sağlama, risk 

yönetimi konularında beceri kazanmaları ve gerektiğinde risk almaları konusunda rehberlik 

eder. 

2.3.4.2. Bireysel Temelleri 

Öğretim programları öğrencinin gelecekteki hayatını ve ihtiyaçlarını dikkate alır. 

Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için tedbirler alır. 

Programlar, hayat boyu eğitimin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu, bunun da okul 

çağında öğrenmeden zevk almaktan geçtiğini kabul eder ve öğrencinin öğrenmeden zevk 

alması için gerekli önlemleri alır. 

Eğitimin temel amaçlarından biri de sorunlarını etkin bir şekilde çözen kişiler 

yetiştirmektir. Bu sebeple programlar, problemlerini fark edip çözebilen bireyler 

yetiştirmeyi hedefler. Bu amaçla bireyin sorun çözmede ihtiyacı olan becerileri kazanması 

doğrultusunda çaba harcar. 

Programlar bütün çocukların sisteme girmesini ve sistemde yer alan her çocuğun 

gelişimini sürdürebilmesini ve her bireyin potansiyelini geliştirecek yoların açılmasını 

sağlar. 

2.3.4.3. Ekonomik Temelleri 

Programlar istikrarlı, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomiyi ve öğrencinin 

ekonomik hayatla iç içe olmasını önemser. Bireyin sadece içinde yaşadığı toplumun 

ekonomik hayatıyla ilgilenmesi ve bu konuda fikir üretmesiyle yetinmez. Değişen dünyada 

karşılaşılabilecek ekonomik fırsatları değerlendirmesi için rehberlik eder. Öğrenciler 

böylece, küreselleşen dünyada başarılı bir birey olarak çalışma hayatına uyum sağlamada 

zorlanmaz.  
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2.3.4.4. Tarihî ve Kültürel Temeller 

Öğrencilerin örf ve adetleri içerisinde değişerek gelişmelerini ve gelişerek 

değişmelerini hedefleyen programlar, tarihi geleceği planlamanın işlevsel bir aracı olarak 

kabul eder. 

Kültürel ve sanatsal değerleri, kişilik gelişiminin ve sosyalleşmenin bir aracı olarak 

görür. Tarihî ve kültürel birikimi, evrensel kültüre katkı sağlamanın aracı olarak kabul 

eder” (MEB, 2005, s.21-22). 

2.3.5. Yenilenen İlköğretim Programında Öğrenci Öğretmen ve Velinin Rolü  

Öğrenciler öğrenmelerinin sorumluluğunu almalı, sonraki sınıflarda artan 

sorumluluklarının farkına varmalıdırlar. Öğrencilerden kavram dağarcıklarını geliştiren, 

sorgulayan, soru soran, kendi problemlerini kurup çözen, tartışan, sınıfın dışındaki 

öğrenme imkânlarını da değerlendiren bir birey olmaları beklenmektedir. Ayrıca güvenlik 

konusunda bilinçli olmalı ve grup çalışması becerilerini geliştirmelidir. 

Öğretmen, öğrenme ve öğretme sürrecini yönlendiren, öğrenme ortamını 

düzenleyip, değerlendirme etkinliklerini yapan kişidir. Ayrıca öğrencilerinin araştıran, 

sorgulayan, doğal olaylara karşı ilgi duyan bireyler olarak yetişmeleri için onlara rehberlik 

etmelidir. 

Veliler çocuklarının eğitiminde rol aldıklarında, öğrencilerin daha iyi performans 

gerçekleştirdikleri bir gerçektir. Bu yüzden çocukların eğitiminde, velilerin desteğinin 

önemi büyüktür. Program okul dışı etkinliklerde aileyi öğretimin bir parçası yapmayı 

hedeflemektedir. Aile katılımı, okulun önemli olduğu mesajını vereceğinden öğrencinin 

okula istekli bir şekilde devam etmesini ve okula karşı olumlu tutumlar geliştirmesini 

sağlayacaktır. Ayrıca programda önerilen ölçme ve değerlendirme araçlarıyla velilerin 

çocukların gelişmelerini takip etmeleri kolaylaşmıştır (MEB, 2005).   
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2.4. YENİLENEN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 

2.4.1. Programın Vizyonu 

Sosyal bilgiler programının vizyonu; 

“21. yüzyılın çağdaş, Atatürk ilkeleri ve inkılâplarını benimsemiş, Türk tarihini ve 

kültürünü kavramış, temel demokratik değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, 

yaşadığı çevreye duyarlı, bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam 

içinde oluşturan, kullanan ve düzenleyen (eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren), 

sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal bilimcilerin bilimsel bilgiyi üretirken 

kullandıkları yöntemleri kazanmış, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve 

sorumluluklarını bilen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yetiştirmektir” (MEB, 2005, 

s.50). 

2.4.2. Programın Temel Yaklaşımı 

Bilgi, insanlık tarihinin her döneminde önemli olmakla birlikte, bugün küreselleşen 

dünyada en önemli etken durumuna gelmiştir. Bilgi toplumuna geçişin en önemli 

şartlarından birisi, bilgiye yapılacak olan yatırımdır (Güven, Gökbulut ve Yel, 2006). 

Çağımızda tartışılmaz üstünlük bilgiyi üreten ve kullananlarındır. Bilginin kazanılmasında, 

kullanılmasında ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde de en önemli görev eğitim 

sistemine düşmektedir.  

Millî Eğitim Şûrası ve benzeri platformlarda sıklıkla, öğretim programlarının, 

öğrencilerin bilgiye ulaşma yollarını öğrenmelerine, sorun çözme ve karar verme 

becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 

olduğu dile getirilmektedir. Tüm bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğretim programlarında yeni 

yaklaşımlar dikkat çeker duruma gelmiştir. Bu nedenle program, tümüyle davranışçı 

yaklaşımlardan öte, bilginin taşıdığı değeri ve bireyin var olan deneyimlerini dikkate 

alarak, yaşama etkin katılımını, doğru karar vermesini, sorun çözmesini destekleyici ve 

geliştirici bir yaklaşım doğrultusunda yapılandırmayı önemseyen bir gelişim 

göstermektedir. Bu yaklaşımla öğrenci merkezli, dolayısıyla etkinlik merkezli, sosyal 

bilgiler açısından, bilgi ve beceriyi dengeleyen, öğrencinin kendi yaşantılarını ve bireysel 

farklılıklarını dikkate alarak çevreyle etkileşimine imkân sağlayan yeni bir anlayış yaşama 

geçirilmeye çalışılmaktadır (MEB, 2005). 
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2.4.3. Programın Temel İlkeleri 

Yenilenen Sosyal Bilgiler Programının temel ilkeleri aşağıda sıralanmıştır: 

“1-Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder. 

2-Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak, bireylerden beklenen 

niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir. 

3-Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak, öğrenmeyi 

öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 

4-Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir. 

5-Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak 

yetişmesini amaçlar. 

6- Millî kimliği merkeze alarak, evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir. 

7-Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlâkî, sosyal ve kültürel 

yönlerden gelişmesini hedefler. 

8-Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler 

olarak yetişmesini önemser. 

9- Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar. 

10-Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle 

etkileşim kurmasına olanak sağlar. 

11-Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki 

çeşitliliği dikkate alır. 

12-Periyodik olarak, öğrenci çalışma dosyalarına bakılarak öğrenme ve öğretme 

süreçlerinin akışı içerisinde değerlendirmeye olanak sağlar” (MEB, 2005, s.51). 

2.4.4. Programın Farklılıkları 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırlattığı Program Tanıtım El Kitabı’nda 

sosyal bilgiler programının farklılıkları şu şekilde belirtilmiştir (MEB, 2005a, s.44): 

“1- Öğrenme öğretme süreçleri yapılandırılmış örnek etkinliklerle yönlendirilmiştir. 

2- Etkinlikler çevre ve okul şartlarına, öğrenci bilgi ve becerilerine göre 

çeşitlendirilerek öğrencilerin kazanımlara ulaşmasını amaçlar. 
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3- Etkinlik temelli öğrenmede, öğrenciler işbirliği yaparak öğrenme imkânı 

bulabilmektedir. Bunun yanı sıra etkinlikler sonunda ürünlerini sınıfa sunarak başarmanın 

zevkini yaşayabilmekte ve böylece özgüven kazanabilmektedirler. 

4- Öğrenme süreci daha katılımcı bir ortamda gerçekleştiği için, demokratik bir 

okul ortamının oluşması ve demokrasi kültürünün gelişmesinde daha fazla katkıda 

bulunmaktadır. 

5- Öğrenci-aile, aile-okul yakınlaşmasını daha fazla gerçekleştirecek bir yapıdadır.  

6- Diğer disiplinlerle işbirliği içinde hazırlandığından daha kolay ve etkili 

öğrenilebilir bir özellik göstermektedir. 

7- Öğrencinin bilgiyi kendi yaşantılarından yola çıkarak, yine kendisinin 

yapılandırması öngörülmektedir. Araştırma, sorgulama ve üretmeye dayanan öğrenme 

sürecinde öğretmenin yol gösterici rolü, programın uygulanabilir oluşunun temel 

dayanağıdır”.  

2.4.5. Programın Yapısı 

Sosyal Bilgiler Programını oluşturan temel ögeler: beceriler, kavramlar, değerler ve 

öğrenme alanlarıdır. 

2.4.5.1. Beceriler 

Beceri öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve 

yaşama geçirilmesi tasarlanan yeteneklerdir. Sosyal Bilgiler Programı, ilköğretim 4. – 8. 

sınıf düzeyinde diğer derslerle birlikte ilk dokuz beceriyi kazandırmanın yanında, kendine 

özgü beş beceriyi kazandırmayı da amaçlamaktadır. Bu beceriler aşamaları ile birlikte 

aşağıda gösterilmiştir (MEB, 2005):  

1. Eleştirel Düşünme Becerisi 

2. Yaratıcı Düşünme Becerisi 

3. İletişim ve Empati Becerisi 

4. Araştırma Becerisi 

5. Problem Çözme Becerisi 

6. Karar Verme Becerisi 

7. Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi 



 

 

22 

 

8. Girişimcilik Becerisi 

9. Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma Becerisi 

10. Gözlem Becerisi 

11. Mekânı Algılama Becerisi 

12. Zaman ve Kronolojiyi Algılama Becerisi 

13. Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi 

14. Sosyal Katılım Becerisi 

2.4.5.2. Kavramlar 

Sosyal Bilgiler Programı, bireyin kendinden yola çıkarak yaşadığı topluma ve 

dünyaya kabul edilebilir bir anlam yükleyebilmesinin yollarını tespit etmeye çalışmaktadır. 

İnsan kendine, hayata ve dünyaya verdiği anlamı dil aracılığıyla yapılandırır, ifade eder ve 

yine dil ile paylaşır. Bu anlamın yapılandırılması, dört aşamayı içermektedir. Bu aşamalar 

olgu-kavram-genelleme ve kuram olarak belirlenebilirler. Sosyal hayatı oluşturan insan 

tecrübelerinin bütünlüğü, bu aşamaların tek başlarına ele alınmalarını engellemektedir. 

Sosyal Bilgiler Programı’nda ne olgu, ne kavram, ne genelleme ve ne de kuram, tek başına 

ele alınmamaktadır. Bu dört aşama, dünyaya bakan insanın, ona bütüncül bir anlam 

verebilmesi yolunda sergilediği hiyerarşik zihinsel etkinliklerdir. Olgular, kavramlarla 

tanımlanmaya ihtiyaç duyarlar. Doğru belirlenen kavramlar genellemeler türetirler. 

Genellemeler hayatın sürekliliği içinde anlamlı açıklayıcı yapılara dönüşerek kuramları 

oluştururlar. 

Kavram, olgulardan yola çıkarak geliştirilen bir zihinsel yapıdır. Bu çerçevede 

kavram, “nesnelerin, insanların, duyguların ya da fikirlerin ortak özelliklerini tanımlayan 

ve dil ile ifade edilen bir yapı” olarak tanımlanabilir.  

Kavramlar belli bir konuda birçok bilgiyi düzenleyen ve birleştiren unsurlardır. 

Eğitim, çoğu zaman, kavramların öğretilmesiyle ilgilidir. Coğrafya, sosyoloji, ekonomi, 

siyaset bilimi, tarih, gibi disiplinlere ait temel kavramlar bilgisi olmadan, kim olduğumuzu 

ve yaşadığımız dünyanın ne olduğunu anlamamız büyük oranda sınırlandırılmış olacaktır.  

Sosyal bilgiler öğretiminde, kavramların öğrenilmesini, öğretimin odak noktası 

olarak belirlemenin birçok faydası vardır: Öğrencilerin akademik başarıları üzerinde 

olumlu etki sağlar. Öğrenme ve hatırlamayı basitleştir. İletişimi kolaylaştırır. Öğretimi 
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kişiselleştirir. Gerçek ve yanlış algılamayı ayırt etmeye yardımcı olur. Karmaşık anlamaya 

yardımcı olur. Problem çözme ve akıl yürütme becerisini geliştirir.  

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nda yer alan kavramlar şunlardır: Afet, Aile, 

Akrabalık, Anayasa, Bağımsızlık, Barış, Benzerlik ve Farklılık, Beşeri Ortam, Bölge, 

Bütçe, Cumhuriyet, Çevre, Çevre Kirliliği, Dağıtım, Dayanışma, Davranış, Değer, Değişim 

ve Süreklilik, Demokrasi, Devlet, Dil, Din, Doğal Ortam, Duygu, Düşünce, Egemenlik, 

Ekonomi, Ekonomik Faaliyet, Emek, Etkin Yurttaş, Gelenek, Gelir ve Gider, Giyim, Grup, 

Güç, Hava Durumu, Hava Olayı, Hoşgörü, İklim, İsraf, İstek ve İhtiyaçlar, İş Bölümü, 

Kamu, Kamuoyu, Kanıt, Katılım, Kaynak, Kıta, Kimlik, Kronoloji, Kurum, Kültür, 

Kültürel Öge, Liderlik,  Medya, Meslek, Millet, Millî Egemenlik, Millî Kültür, 

Nedensellik, Olgu, Para, Pazar, Sanat, Savaş, Seçim, Sivil Toplum Örgütü, Sorumluluk, 

Sosyal Etkileşim, Sosyal Örgüt, Sözleşme, Tasarruf, Teknoloji, Temel Hak ve Özgürlükler, 

Teşkilât, Ticaret, Tören, Tüketim, Ulaşım, Ücret, Üretim, Ürün, Vatan, Vergi, Yargı, Yasa, 

Yer, Yerleşme, Yön, Yönetim, Yurttaşlık (MEB, 2005). 

2.4.5.3. Değerler 

Değer, bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik işleyiş ve devamını 

sağlamak ve sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları 

kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlâkî ilke ya da inançlardır.  

Değerin özelliklerini şöyle sıralanabilir: 

1. Değerler toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgulardır. 

2. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını karşıladığına ve bireylerin iyiliği için olduğuna 

inanılan ölçütlerdir. 

3. Sadece bilinç değil duygu ve heyecanları da ilgilendiren yargılardır. 

4. Değerler bireyin bilincinde yer alan ve davranışı yönlendiren güdülerdir. 

5. Değerlerin normlardan farkı normlardan daha genel ve soyut bir nitelik 

taşımasıdır. Değer normu da içerir. 

Sosyal Bilgiler Programının değerleri aşağıdaki gibidir;  

Adil olma, Aile birliğine önem verme, Bağımsızlık, Barış, Bilimsellik, Çalışkanlık, 

Dayanışma, Duyarlılık, Dürüstlük, Estetik, Hoşgörü, Misafirperverlik, Özgürlük, Sağlıklı 

olmaya önem verme, Saygı, Sevgi, Sorumluluk, Temizlik, Vatanseverlik, Yardımseverlik 

(MEB, 2005). 



 

 

24 

 

2.4.5.4. Öğrenme Alanları 

Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili beceri, tema, kavram ve değerlerin bir bütün 

olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır. 

Sosyal Bilgiler dersi dokuz öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır. 

1. Birey ve Toplum 

2. Kültür ve Miras 

3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler 

4. Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

5. Zaman, Süreklilik ve Değişim 

6. Bilim, Teknoloji ve Toplum 

7. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler 

8. Güç, Yönetim ve Toplum 

9. Küresel Bağlantılar 

Öğrenme alanları, bir ya da birden fazla akademik disiplini içerebilir. Örneğin, 

“Birey ve Toplum” Psikoloji ve Vatandaşlık Bilgisini; “Kültür ve Miras”, Antropoloji, 

Tarih ve Vatandaşlık Bilgisini; “İnsanlar, Yerler ve Çevreler” Coğrafyayı, “Üretim, 

Tüketim ve Dağıtım” Ekonomiyi, “Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler” ve “Güç, 

Yönetim ve Toplum” Sosyolojiyi, Vatandaşlık Bilgisini, Hukuku içermektedir. “Bilim, 

Teknoloji ve Toplum” ve “Küresel Bağlantılar” disiplinler arası alanlardır (MEB, 2005).       

2.4.6. Öğrenme Öğretme Süreci ve Öğretmenin Rolü 

Öğretim yöntem ve teknikleri, hayat boyu öğrenen, edindiği bilgi ve beceriyi 

kullanan kişilerin yetiştirilmesinde büyük önem taşımaktadır. Öğrenme süreçlerinde, 

öğrencilerin düşünmelerini, araştırmalarını, sorun çözmelerini ve edindikleri bilgi ve 

beceriyi yaşama geçirmelerini destekleyen yöntem ve teknikler kullanılmalıdır. Bilim 

adamları, öğretimde anlatım yönteminin mümkün olduğu kadar az kullanılması gerektiğini 

öne sürmektedirler. Öğrenmenin gerçekleşmesinde anlatım yönteminin diğer yöntemlerle 

karşılaştırılması da bunu destekleyici sonuçlar ortaya koymaktadır. Aşağıda bu 

karşılaştırmayı gösteren bir şekil verilmiştir: 
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Şekil 2: Öğrenmenin Gerçekleşmesinde Yöntemlerin Karşılaştırılması  

  (National Science Foundation, 1977’den aktaran: MEB, 2005, s.106) 

 

 Öğretmen merkezli sınıflardan öğrenci merkezli sınıflara doğru yaşanan değişimin 

yanı sıra öğretmenin öğrenme-öğretme süreçlerindeki rolünde de önemli değişiklikler 

olmuştur. Öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında öğretmenin rolü; kendi kararlarını 

uygulamak yerine öğrencilere yol göstermek, önerilerde bulunmak, gerektiği zaman 

açıklama yapmak, fikir vermek, rehberlik etmek ve öğrencilerin gelişimlerini izlemektir. 

Süreç esnasında herhangi bir sorunla karşılaşıldığında önlem almak da öğretmenin 

görevidir. Burada önemli olan öğretmenin öğrenciye kendi kararlarını dayatmaması, 

öğrenme ile ilgili kararları öğrencinin yerine almamasıdır. Öğretmen, bilgiyi aktaran, karar 

veren olmak yerine, öğrencilerin öğrenme sürecine etkin katılımını sağlayarak, öğrenmeyi 

kolaylaştıran olmalıdır. 

Anla 
tım %5 

Okuma-%10 

Görsel-İşitsel-%20 

Gösterme-%30 

Tartışma-%50 

Yaparak Öğrenme-%75 

Diğerlerine Öğretme-Öğrendiklerini Kullanma-%90 
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Sosyal Bilgiler dersinde, bilgi bizzat öğrenci tarafından yapılandırılmalıdır. 

Öğretmen öğrencilerin yetiştirilmesinde bilginin, bir amaç olarak değil, bir problemin 

çözümünde aracı olarak edinilmesini sağlanmalıdır. 

Sosyal Bilgiler programının uygulanması sürecinde gerekli beceri, bilgi ve 

kavramları kazandırmada kullanılabilecek ve yapılacak etkinliklere temel oluşturabilecek 

bazı uygulamalar aşağıda kısaca belirtilmiştir: 

Örnek Olay İncelemesi: Öğrencilerin işlenen konuyla ilgili örnek olayları işlenen 

konu ilkeleri açısından incelenip, çözümlemesidir.  

Sonuç Çıkarma: Öğrencilerin işlenen konuda ulaştıkları sonuçları tespit 

etmeleridir. Örneğin, bir bölgenin yeryüzü şekilleri işlendikten sonra o bölgeyle ilgili 

“sonuç olarak .............. bölgesi kurak ve verimsiz bir bölgedir.” sonucuna ulaşma. 

Geri Plandaki Düşünceleri Bulma: Öğrencilerin işlenen konuyu analiz ederek 

açıkça belirtilmemiş düşünceleri keşfetmeye çalışmasıdır. Örneğin tarihi bir olay 

işlendiğinde kişilerin davranışlarının nedenlerini, ne düşündüklerini bulma. 

Slogan Bulma: Öğrencilerden işlenen konunun ana düşüncesini ortaya koyan bir 

slogan ürettikleri çalışmalardır. Örneğin, çevreye duyarlılık konusu işlenirken konuyla 

ilgili bir slogan istenebilir.  

Reklam Hazırlama-Poster Afiş Hazırlama: Öğrencilerin işlenen konu ile ilgili 

televizyon ya da gazete için tanıtıcı reklamlar, posterler ya da afişler tasarlaması 

çalışmasıdır. Reklamlar görsel, işitsel ya da hareketli olabilir. Örneğin bir sivil toplum 

kuruluşunu tanıtan çalışmalar yapılabilir.  

Şiir-Öykü Yazma-Şarkı Yapma: Öğrencilerin işlenen konunun önemli 

noktalarını ortaya koyan şiir ya da öykü yazmaları ya da öğrenilenlerin şarkıyla 

anlatılmasıdır.  

Görsel İmge Oluşturma: Öğrencilerin işlenen konuyu grafik, resim, karikatür, 

tablo, şema, şekil vb. herhangi bir görsel imge ile göstermesidir. Örneğin, yönetim 

birimlerini gösteren bir şema ya da üretim-dağıtım-tüketim örüntüsünü gösteren bir akış 

şeması oluşturulabilir.  

Önem Sırasına Koyma: Öğrencilerin, işlenen konudaki ana düşünceleri, ilkeleri 

ya da anahtar sözcükleri önem sırasına koymalarıdır. Örneğin, öğrenciler bir metindeki 

düşünceleri ve tarihte yapılan bir anlaşmanın maddelerini önem sırasına koyabilirler. 
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Başlık Bulma: Öğrencilerin okudukları bir metin ya da izledikleri olaya başlık 

koymaları, eğer varsa var olan başlığı değiştirmeleridir. Başlık bulma her konuda 

kullanılabilir. 

Sınıflama: Öğrencilerin belli bir konuda bilgi toplamaları ve onları sınıflayarak 

sunmalarıdır. Örneğin, sigaranın zararları, teknolojik ürünlerin kullanım alanları, afetlerden 

korunma yolları gibi bilgilerin toplanması ve sınıflanması. 

Örnek Verme: Öğrencilerin işlenen konulara açıklık getiren örnekler vermesidir. 

Kendini Değerlendirme: Öğrencilerin neyi ne kadar öğrendiklerini incelemesi, 

öğrenme sürecinin başındaki ve sonundaki düzeylerine bakarak ne kadar gelişme 

gösterdiklerini saptamalarıdır. 

Yordama Yapma: Sınıfta işlenen konunun işlenmemiş bölümüyle ilgili 

tahminlerde bulunma ve bu tahminlerin gerekçelerini açıklamadır. Örneğin, bir öykünün ya 

da tarihteki bir olayın sonucunu tahmin etme. 

Bulmaca: Öğrencilerin konu ile ilgili bulmaca hazırlamaları ya da öğretmen 

tarafından hazırlanmış bir bulmacayı çözmeleridir. Kavram öğretiminde kullanılabilir. 

Dramatizasyon: Öğrencilerin, öğrenilenleri dramatize ederek göstermeleridir. 

Örneğin, trafik polisi, yaya, sürücü vb. rolleri oynanarak trafik kuralları konusu işlenebilir. 

Tavsiyede Bulunma: Öğrencilerin işlenen konuda ilgili kişilere tavsiyede 

bulunmasıdır. Örneğin, yerel yönetimler konusunda yöneticilere, bilinçli tüketicilik 

konusunda tüketicilere tavsiyede bulunabilirler. Her düzeydeki öğrenciler, öğrendikleri 

konularla ilgili kendilerinden sonraki öğrencilere tavsiyelerde bulunabilirler. Hazırlanan 

tavsiyeler, öğrencilerin konu ve öğrenme süreci hakkında düşünmelerini sağlayacaktır. 

Karşılaştırma: Öğrencilerin, öğrenilenler arasındaki farkları ya da benzerlikleri 

belirlemesidir. Örneğin, tarihsel olaylarla güncel olayların benzerlikleri, ülkeler arası 

farklılıklar incelenebilir. 

Problem Çözme: Öğrencilerin, öğrenilenleri kullanarak yanıtı kaynaklarda 

olmayan problemleri çözmeleridir 

Görüşme Yapma: Öğrencilerin öğrenilenlerle ilgili birbirlerine ya da bilgi alma 

amaçlı gerçek yaşamdaki insanlara sorular sorması ve bu soruların yanıtlanmasıdır. 

Örneğin, sağlık konusunda doktorlarla, yönetim konusunda yöneticilerle görüşülebilir. 
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Alan Gezileri: Konularla ilgili mekanlarla ilgili yapılan inceleme gezileridir. 

Geziler, doğal çevreye, müzeye, kurumlara yapılabilir. Ancak, gezilerin amaçlara hizmet 

etmesi için, gezi öncesinde nelere dikkat edileceği, gezi sırasında gezideki gözlemlerin 

kayıt edilmesi ve gezi sonunda toplanan bilgilerin sınıflanması gibi etkinliklere yer 

verilmelidir. 

Kavram Haritası Oluşturma: Konu ile ilgili başlıca kavramların, merkezi bir 

kavram etrafında birbirleriyle ilişkilerini gösterecek bir haritanın oluşturulmasıdır. 

Örneğin, demokrasi kavramı etrafında, ulusal egemenlik, laiklik, eşitlik, cumhuriyet, gibi 

kavramlar yer alabilir. 

Kanıtlama: Öğrencilerin, öğrenilenlerle ilgili bir yargıyı destekleyici bilgileri 

toplamaları, bu bilgileri çözümlemeleri ve o yargıyı doğrulayan kanıtlar olarak 

sunmalarıdır. Örneğin Türkiye’nin çölleşmekte olduğu, bazı mesleklerin kaybolmaya yüz 

tuttuğu düşüncelerini kanıtlamaya çalışmak gibi. 

Bu uygulamaların yanı sıra  empati kurma, değerlendirme, günlük yaşamla 

ilişkilendirme, not alma, görüş tarama, gözlem, formülleştirme, haber toplama, önceki 

düşündükleriyle karşılaştırma, bildikleriyle bağ kurma, dosya oluşturma, öykü tamamlama, 

öğretim malzemesi hazırlama, çalışma yaprağı, koleksiyon yapma, hipotez oluşturma ve 

sınama, yıllık hazırlama, tersinden düşünme, anlaşma imzalama, pandomim, öğrendiklerini 

listeleme, proje, gazete çıkarma, yeniden yazma gibi uygulamalar doğrultusunda farklı 

etkinlikleri hazırlanabilir (MEB, 2005). 

 

2.4.7. Ölçme ve Değerlendirme 

Değerlendirme etkinliklerinde öğrencilerin Sosyal Bilgiler Programının tüm 

boyutlarında gerçekleştirdiği gelişme ve başarı ölçülmeye ve kaydedilmeye çalışılır. 

Öğretmenler, öğrencilerin sosyal bilgilerle ilgili kazanımlar, kavramlar ve becerilerle ilgili 

gelişimlerini izlerken, eksiklerini belirlerken, karşılaştıkları zorlukları tanımlarken, 

öğrencileri öğrenmeye ve becerilerini geliştirmeye özendirirken değerlendirme yaparlar. 

Bu sayede değerlendirme, öğrencilerin eğitiminde yapılandırıcı ve geliştirici bir rol oynar. 

Öğrencilerin öğrenmesi ve gelişimiyle ilgili elde edilen bilgiler, öğretmenler tarafından 

kullanılabileceği gibi öğrencinin kendini değerlendirmesine ve hedefler belirlemesine de 

yardımcı olur.  
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Sosyal Bilgiler dersinde kullanılan değerlendirme teknikleri öğrencinin geçmişi, 

kendisi ve çevresi hakkındaki bilgisini, tarihî ve coğrafî becerileri kullanma kabiliyetindeki 

ilerlemelerini ölçmeye çalışmalıdır.   

Sosyal Bilgiler Programı, bireysel farklılıkları dikkate alan öğrenci merkezli 

öğretme ve öğrenme stratejileri benimsediği için, ölçme ve değerlendirmede de 

öğrencilerin bilgi, beceri ve tutumlarını ortaya koymaları için çoklu değerlendirmeyi 

gerektirir. Bu yüzden yalnızca yazılı ve sözlü sınavlarla ölçme ve değerlendirme yapılması 

uygun değildir. Çocukların tarihî ve coğrafî becerileri uygulama düzeyleri farklıdır. Bazı 

çocuklar geçmişteki bir karakterin kararlarını tartışırken, sebep sonuç ilişkilerini başarılı 

bir şekilde kullanırken, olayları kronolojik olarak sıralayamayabilir. Yine bazı çocuklar 

harita çalışmalarında, bazıları da sözlü sunumda daha iyi olabilirler. Bunun için ölçme ve 

değerlendirme teknikleri öğrencinin tüm becerilerinin değerlendirilmesini sağlamalıdır. 

Ayrıca bazı ölçme ve değerlendirme teknikleri de belli konular için daha uygundur. 

Örneğin, bir ilköğretim öğrencisinin geçmişteki insanların, olayların ve nesnelerin 

tartışıldığı sırada, sınıf içi etkinliklere katılımı, grup çalışmalarına katılımı, bilgi ve 

becerilerini paylaşması çoğunlukla gözlemlerle tespit edilir. Öğrencinin çevresinin olumlu 

ve olumsuz yönlerini kendi bakış açısıyla açıklamasında posterler, projeler; değişik 

yerlerin benzer ve farklı özelliklerini karşılaştırmada tablo yapmak, şema çizme; bilgiyi 

edinme, kullanma, yorumlama gibi üst düzey becerilerin tespitinde açık uçlu sorular daha 

etkili olabilir. Bu nedenle, değerlendirme öğrenme sürecinin özelliklerine uygun araçlarla 

yapılmalıdır (MEB, 2005). 
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2.4.8. İLKÖĞRETİM 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 

ÖĞRENME ALANLARI, ÜNİTELER VE SÜRELERİ 

               Tablo 1: İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Öğrenme Alanları, Üniteler ve Süreleri (MEB, 2005, s.10) 

ÖĞRENME ALANI ÜNİTELER 
KAZANIM 

SAYILARI 
ORANI (%) 

SÜRE/DERS 

SAATİ 

Birey ve Toplum Kendimi Tanıyorum 6 11 12 

Kültür ve Miras Geçmişimi Öğreniyorum 6 14 15 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler Yaşadığımız Yer 8 14 15 

Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üretimden Tüketime 7 14 15 

Bilim, Teknoloji ve Toplum İyi ki Var 6 11 12 

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal 

Örgütler 
Hep Birlikte 5 11 12 

Güç, Yönetim ve Toplum İnsanlar ve Yönetim 4 14 15 

Küresel Bağlantılar Uzaktaki Arkadaşlarım 4 11 12 

 Toplam 46 100 108 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 2: Öğrenme Alanı: Birey ve Toplum (MEB, 2005, s.14) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

K
E

N
D
İM
İ 

T
A

N
IY

O
R

U
M

 

   Bu ünitenin 
sonunda öğrenciler;  

1. Bireysel 
farklılıkları tanır ve 
kabul eder.  

2. Duyguları ve 
düşünceleri 
arasındaki ilişkiyi 
fark eder. 

3. Farklı durumlara 
ait duygu ve 
düşüncelerini ifade 
eder.   

4. Başkalarının 
duygu ve 
düşüncelerini saygı 
ile karşılar.  

5. Yaşamına ilişkin 
belli başlı olayları 
kronolojik sıraya 
koyar. 

6. Sahip olduğu 
resmî kimlik 
belgelerindeki 
bilgileri analiz 
ederek kişisel 
kimliğine ilişkin 
çıkarımlarda 
bulunur.  

 

� “Küçük Farklar” (Kişisel eşyalar kullanılarak insanlardaki 
farklılıklara örnekler gösterilir.)  (1. kazanım) 

� “Farklı ve Özel” (İnsanların  farklılıklarının bir zenginlik 
olduğuna örnekler verilir.) (1. kazanım) 

�“Duygularım ve Düşüncelerim” (Fotoğraflar yoluyla 
öğrencilerin duygu ve düşünceleri arasındaki farkı 
kavramaları sağlanır.) (2. kazanım) 

�“Duygularım, Düşüncelerim El Ele” (Örnek durumlar 
oluşturularak duygu ve düşüncelerin kişilere göre 
değişebileceği fark edilir.) (2, 3 ve 4. kazanım) 

� “Günlük Tutma” (Duygu ve düşüncelerin ifade edildiği 
günlük tutulur.) (2, 3 ve  4. kazanım)  

� “Mevlana’dan Hoşgörü Hikâyeleri” (Mevlana’nın hoşgörü 
anlayışını içeren metinler incelenir.) (4. kazanım) 

� “Yaşamımdan Kesitler” (Yaşamı etkileyen olayların esas 
alındığı bir zaman şeridi oluşturulur.) (5. kazanım)   

� “Atatürk’ün Kimlik Belgesi (Atatürk’ün hayatı ile ilgili 
metinden çıkarılan bilgilerle bir kimlik belgesi düzenlenir.) (1 
ve 6. kazanım) 

� “Bu Benim Kimliğim” (Nüfus cüzdanı, okul ve spor kulübü 
kimliği gibi kimlik belgelerindeki bilgiler incelenerek kimliği 
oluşturan ana ögeler fark edilir.)     (6. kazanım) 

 

� Rehberlik servisi ile bireysel farklılıkları tanıma, duygu 
ve düşünceleri ifade etme konularında iş birliği 
yapılmalıdır. 

� 3. kazanım için Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme 
alanı; Kendini Sözlü Olarak İfade Etme. (20. kazanım)  

� 5. kazanım için Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı; 
Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (7. kazanım) 

� 5. kazanım için Matematik dersi “Zamanı Ölçme” alt 
öğrenme alanı (3. kazanım) 

[!]Atatürkçülükle ilgili konular (1,2,3,4,5 ve 6. kazanım-5) 

[!] Resmî kurum ve kuruluşlar tarafından verilen kimlik 
belgeleri (nüfus cüzdanı, okul kimliği, spor kulübü 
kimliği, kütüphane kimliği vb.) ele alınacaktır. (6. 
kazanım) 

� Özel Eğitim (1-1); (1-2); (4-2); (4-8); (3-6) 

� Girişimcilik  (1-1) 

� Kariyer Bilinci Geliştirme (1-2) 

� Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1-1);  (2,3-13); (4-4) 

�Sağlık Kültürü (1-11); (4-10) 

[!] Doğrudan verilecek beceri: Kanıtı tanıma ve kullanma

[!] Doğrudan verilecek değer: Duygu  

ve düşüncelere saygı ve hoşgörü 

� Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formu, açık uçlu 
sorular kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 3: Öğrenme Alanı: Kültür ve Miras  (MEB, 2005, s.15) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

G
E

Ç
M
İŞ
İM
İ 

Ö
Ğ

R
E

N
İY

O
R

U
M

 

Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler;  

1. Sözlü tarih yöntemi 
kullanarak ve nesnelere 
dayanarak aile tarihi 
oluşturur.  

2. Ailesi ve çevresindeki millî 
kültürü yansıtan ögeleri fark 
eder.  

3. Tarihte Türklerin yaygın 
olarak oynadığı oyunlardan 
günümüzde de devam 
edenlere örnek verir.  

4. Kültür ögelerinin geçmişten 
bugüne değişerek 
taşındığına ilişkin yakın 
çevresinden kanıtlar 
gösterir. 

5. Yaşanmış olaylardan ve 
görsel materyallerden yola 
çıkarak, Millî Mücadele 
sürecinde yakın çevresini ve 
Türkiye’yi betimler. 

6. Millî Mücadele’nin 
kazanılmasında ve 
Cumhuriyetin ilânında 
Atatürk’ün rolünü fark eder. 

� “Aile Tarihi Çalışması” (Aileye ait nesneler ile 
değişik yollardan edinilen bilgiler kullanılarak 
aile tarihine ait metin yazılır.)   (1 ve 2. kazanım) 

� “Onlar da Çocuktu” (Büyüklerinin, çocukluk 
dönemine ait oyunları ve oyuncakları ile ilgili 
sözlü tarih çalışması yapılır.) (1, 3 ve 4. 
kazanım) 

� “Kahve Fincanı” (Barış Manço’nun kahve 
fincanı adlı şarkısı, içerdiği kültürel özellikler 
açısından incelenir.) (2.kazanım) 

� “Geçmişin İpuçları” (Gelenekler konulu yaratıcı 
drama çalışması yapılır.) (2 ve 4. kazanım) 

� “Bir Zamanlar” (Büyüklerinin, çocukluk 
dönemlerinde Cumhuriyet Bayramı konulu sözlü 
tarih çalışması yapılır.) (4 ve  6. kazanım) 

�“Bir Gezi Yapalım” (Tarihî mekan, müze ve 
anıtlara gezi düzenlenir. Ör: Kurtuluş Savaşı ve 
Cumhuriyet Müzesi gezisi.) (5. kazanım) 

� “Millî Mücadele’de Türk Halkı” (Kurtuluş 
Savaşı döneminde Türk halkını ve savaş sürecini 
gösteren görsel materyaller okunur.) (5 ve 6. 
kazanım) 

� “Kahramanıma Mektup” (Kurtuluş Savaşına 
ilişkin verilerden -mektup, temsili resim, 
istatistikî tablo ve şiir- yararlanılarak 
çıkarımlarda bulunulur.) (5 ve 6. kazanım) 

� “Film İzliyoruz” (Atatürk ve Millî Mücadele 
temasını işleyen eğitsel film izlenir.)  
(5 ve 6. kazanım) 

� “Sanal Alan Gezisi” (İnternet üzerinden sanal 
gezi yapılır.) (5 ve 6. kazanım) 

 

� 1. kazanım için Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı; Kendini 
Sözlü Olarak İfade Etme. (11. kazanım) 
“Yazma” öğrenme alanı; Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 
(12. kazanım)  
“Yazma” öğrenme alanı; Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Yazma 
(4.kazanım) 
� 5. kazanım için Türkçe dersi “Görsel Okuma” öğrenme alanı (6. 
kazanım)  
“Konuşma” öğrenme alanı, Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun 
Konuşma (7. kazanım) 
� Tüm kazanımlar için Türkçe dersi “Dinleme” öğrenme alanı, 
Dinlediğini Anlama. (2. kazanım) 
[!] Atatürkçülükle ilgili konular (5, 6 –1,4); (1,2,3,4-3 ); (5-6) 
[!] Çevredeki somut nesnelerden hareket edilir. (2 ve 4. kazanımlar) 
[!] Yakın çevre ve Türkiye’nin betimlenmesi, kullanılan görsel 
materyallerin içeriği ve sözlü tarih çalışmaları ile sınırlandırılacaktır 
(4. kazanım) 
[!]  Mondros Ateşkes Anlaşması’ndan Cumhuriyetin ilânı dâhil 
olmak üzere geçen süreç Atatürk’ün liderlik rolü çerçevesinde ele 
alınacaktır (6. kazanım) 
� Kariyer Bilinci Geliştirme (6- 18,19) 
� Rehberlik ve Psikolojik Danışma (6-7) 
[!]  Doğrudan verilecek beceri: Bilgiyi kullanılabilir biçimlerde 
planlama ve yazma  
[!]  Doğrudan verilecek değer: Türk büyüklerine saygı, aile 
birliğine önem verme ve vatanseverlik   
� Bu ünitede  gözlem,  öz değerlendirme, sözlü tarih değerlendirme 
formu, açık uçlu sorular, proje, çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı 
testler kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 4: Öğrenme Alanı: İnsanlar Yerler ve Çevreler (MEB, 2005, s.16) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

Y
A
Ş

A
D

IĞ
IM

IZ
 Y

E
R

 

   Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler; 

1. Çeşitli yöntemlerle 
çevresindeki herhangi bir 
nesnenin kendisine göre 
bulunduğu yönü bulur.  

2. Çevresinde gördüklerini 
şekil ve şemalarla anlatır.   

3. Çizdiği şekil ve şemalarda 
kullandığı sembolleri 
açıklayan bir bölüm 
oluşturur. 

4. Çevresindeki bir yerin 
krokisini çizer. 

5. Çevresinde meydana gelen 
hava olaylarını 
gözlemleyerek, bulgularını 
resimli grafiklere aktarır. 

6. Çevresinde gördüğü doğal 
ve beşerî unsurları ayırt 
eder. 

7. Efsane, destan, öykü, türkü 
ve şiirlerden yararlanarak 
yaşadığı yerin coğrafi 
özellikleri ile ilgili 
çıkarımlarda bulunur. 

8. Doğal afetler karşısında 
hazırlıklı olur. 

� “Gölge Oyunu”  (Güneşin konumundan 
yararlanılarak yön bulma çalışması yapılır.)       
(1. kazanım) 

� “Define Arıyoruz” (Yön bilgisi ve kroki okuma 
becerisi kullanılarak kroki üzerine saklanmış 
bir define bulunur.)  (1,3, 4 ve 6. kazanım) 

� “Pilota Yardım Edelim” ( Yön bildiren 
komutlar verilerek bir uçak piste indirilmeye 
çalışılır.)  
(1 ve 4. kazanım) 

� “Kaynaklardan Araştıralım” (Sözlük veya 
ansiklopedi kullanılarak ünite ile ilgili 
kavramlar araştırılır.) (Tüm kazanımlar) 

� “Hava Gözlemi” (Belli zaman diliminde hava 
olayları gözlemlenerek grafikler oluşturulur.)  
(5. kazanım) 

� “Gezelim Öğrenelim”  (Çevredeki doğal ve 
beşerî unsurlar tanıtılır.)  (6. kazanım) 

� “Yaşadığımız Yeri Tanıyalım” (Yaşadığımız 
yer ile ilgili efsane, öykü, türkü ve şiirler 
incelenir.) (7. kazanım) 

� “Deprem Tatbikatı”  (Deprem öncesi ve 
deprem sırasında yapılması gerekenlerle ilgili 
uygulama yaptırılır.) (8. kazanım) 

� “Sınıf Tahliye Çantası Hazırlama”  (8. kazanım)  

� 5. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi Tanıyalım” ünitesi (2.4 
kazanımı) 

� 8. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Gezegenimiz Dünya” ünitesi 
(2.8 kazanımı) 

� 6. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Gezegenimiz Dünya” ünitesi 
(2.9 kazanımı) 

� 6. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim; 
Tanıyalım” ünitesi (2.3 kazanımı) 

� 2,3 ve 4. kazanımlar için Türkçe dersi “Görsel Sunu”öğrenme alanı (5. 
kazanım) 

� 5. kazanım için Matematik dersi “Uzunlukları Ölçme” alt öğrenme alanı 
(2. kazanım) 

� 6. kazanım için Matematik dersi “Sütun Grafiği” alt öğrenme alanı (1. 
kazanım) 

[!] Pusula, yıldızlar, güneşin konumu ile ağaçlar ve taşların yosunlu kısımları 
kullanılabilir (1. kazanım). 

[!] Yön, kroki, resimli grafik, kuşbakışı, hava olayı,  çevre,  doğal unsur,  
beşerî unsur kavramları verilecektir. 

[!] Öğrencilerin yakın çevrelerini tüm unsurlarıyla birlikte tanımaları  
sağlanacaktır. (6. kazanım). 

[!] 8. kazanım Deprem Haftası ile ilişkilendirilmelidir.  

� Geçmişimi Öğreniyorum ünitesindeki “Ailesinde ve çevresindeki millî 
kültürü yansıtan ögeleri fark eder.”  kazanımı ile ilişkilendirilecektir. (7. 
kazanım) 

� Afet  Eğitimi (8- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)  

[!] Doğrudan verilecek beceri: Mekanı algılama 

[!] Doğrudan verilecek değer: Doğa sevgisi 
� Bu ünitede gözlem,  öz değerlendirme formları, açık uçlu sorular, proje 
ve poster hazırlatılarak, kavram haritası yapılarak, öğrenci ürün dosyası 
(portfolyo) kullanılarak değerlendirme yapılabilir.  
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

  Tablo 5: Öğrenme Alanı: Üretim Dağıtım ve Tüketim  (MEB, 2005, s.17) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

Ü
R

E
T
İM

D
E

N
 T

Ü
K

E
T
İM

E
 

Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler; 

1. İstek ve ihtiyaçlarını 
ayırt eder. 

2. İhtiyaçlarından 
hareket ederek insanların 
temel ihtiyaçları 
hakkında çıkarımlarda 
bulunur. 

3. Mevcut kaynaklarla 
ihtiyaçlarını 
ilişkilendirir. 

4. Satın alacağı ürünleri 
belirlenen standartlara 
göre değerlendirir.  

5. Bilinçli bir tüketici 
olarak haklarını kullanır. 

6. Kullandığı bazı 
ürünlerin üretim, 
dağıtım ve tüketim ağını 
oluşturur. 

7. İhtiyaçlarla meslekleri 
ilişkilendirir. 

� “Benim Bütçem” (Verilen tahmini bütçeye göre bir alışveriş 
listesi hazırlanır.)  (1 ve 3. kazanım) 

� “Pazara Gidelim” (Yakın çevrede kurulmuş bir pazarda 
inceleme yapılır.)  (2, 6 ve 7. kazanım) 

� “Paranın Hikâyesi” ( Paranın geçmişi araştırılır.) (3. 
kazanım) 

� “Bilinçli Tüketici misin?” (Sınıfta oluşturulan market 
ortamında alışveriş yapılır.)  (4 ve 5. kazanım)  

�  “Alışveriş Listesi” (Sınıfta öğrenciler tarafından bir market 
oluşturularak belirlenen bütçeye uygun alışveriş yapılır.)  
(3 ve 6. kazanım) 

� “Film İzliyoruz” (Bir ham maddenin ürüne dönüştürülmesini 
gösteren bir film izlenir.) (6. kazanım) 

� “Buğdayın Yolculuğu” (Empati yoluyla bir ham maddenin 
ürüne dönüşmesi hikâye edilerek akış şeması oluşturulur.)  
(6,7. kazanım)   

� “Röportaj Yapıyoruz” (Bir meslek sahibi ile mesleği üzerine 
bir    röportaj yapılır.) (7. kazanım) 

� “Ben Olmasaydım Ne Olurdu?” (Rastgele seçilen bir 
mesleğin gerekliliği savunulur.)  (7. kazanım) 

� 3. kazanım için Matematik dersi “Doğal Sayılarla 
Toplama İşlemi” alt öğrenme alanı (1.kazanım) 

� 3. kazanım için Matematik dersi “Doğal Sayılarla 
Çıkarma İşlemi” alt öğrenme alanı (1. kazanım) 

� 6. kazanım için Matematik dersi “Sütun Grafiği” alt 
öğrenme alanı (1 ve 2. kazanımlar) 

� 6. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Maddeyi 
Tanıyalım” ünitesi (4.1 kazanımı) 

� Girişimcilik (1-7); (3-26);(6-13) 

�İnsan Hakları ve Vatandaşlık  (4,5 – 52,53,54) 

� Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4- 5.a,5.b); (7-10) 

[!]  Doğrudan verilecek beceri: Tablo, diyagram ve grafik 
okuma 

[!]  Doğrudan verilecek değer:Temizlik, sağlıklı olmaya 
önem verme 

� Bu ünitede, gözlem,  öz değerlendirme  formu, çoktan 
seçmeli, boşluk doldurmalı testler,  performans 
değerlendirme, dereceli puanlama anahtarı (rubric) 
kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 6: Öğrenme Alanı Bilim, Teknoloji ve Toplum (MEB, 2005, s.18) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

İY
İ 

K
İ 

V
A

R
 

   Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler;  

1. Çevresindeki teknolojik 
ürünleri, kullanım 
alanlarına  göre 
sınıflandırır. 

2. İnsanlığın kullandığı belli 
başlı zaman ölçme 
araçlarını ve belirleme 
yöntemlerini tanır.   

3. Kullandığı teknolojik 
ürünlerin zaman içindeki 
gelişimini kavrar. 

4. Teknolojik ürünlerin 
hayatımızda ve çevremizde 
yaptığı değişiklikleri 
dikkate alarak geçmişle 
bugünü karşılaştırır. 

5. Çevresindeki 
ihtiyaçlardan yola çıkarak 
kendine özgü ürünler 
tasarlar. 

6. Teknolojik ürünleri 
kendisine, başkalarına ve  
doğaya zarar vermeden 
kullanır. 

� “İnternette Araştırıyoruz” (Öğrencinin kullandığı 
eşyaların geçirdiği safhalarla ilgili bir araştırma yapılır.) 
(2 ve 3. kazanım) 

� “Zaman Tüneli” (Yaygın olarak kullanılan bazı aletlerin 
icat ediliş tarihi esas alınarak bir zaman şeridi oluşturulur 
ve bu araç ve aletlerin hayatımıza etkisi tartışılır.)  (2, 3 
ve 4. kazanım) 

� “ Telgrafın Telleri”  (Millî Mücadele’de telgrafın rolü ile 
ilgili görsel ve yazılı materyaller incelenir.) (3, 4 ve 5. 
kazanım) 

� “İşte Geldim” (Çeşitli teknolojik ürünlerin tanıtımı ile 
ilgili afiş tasarlanır.) (5. kazanım) 

� "Geleceğin Dünyası” (Gelecekteki teknoloji ile ilgili 
proje çalışması yapılır.) (5. kazanım) 

� “Önemli Telefon Numaraları” (Acil servis numaralarının 
doğru ve etkili kullanımına dair drama etkinliği yapılır.) 
(6. kazanım) 

� “Teknolojiyi Doğru Kullanıyoruz” (Teknolojinin doğru 
kullanımı ile ilgili “altı şapka” düşünme yöntemine dayalı 
bir  etkinlik yapılır.) (6. kazanım) 

� “Teknolojiyi Doğru Kullanıyoruz” (Teknolojinin doğru 
kullanımı ile ilgili küçük grup oluşturma yöntemine 
dayalı bir  etkinlik yapılır.) (6. kazanım) 

� 1. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Yaşamımızdaki 
Elektrik” ünitesi (1.1 kazanımı) 

 � 1, 3, 4 ve 6. kazanımlar için Fen ve Teknoloji dersi “Işık 
ve Ses” ünitesi (3.1, 3.2, 4.2 kazanımları) 

� 2. kazanım için Matematik dersi “Zamanı Ölçme” alt 
öğrenme alanı (3. kazanım) 

� 4. kazanım için Fen ve Teknoloji dersi “Yaşamımızdaki 
Elektrik” ünitesi (1.4 kazanımı) 

[!]  2. kazanım yılbaşı ile ilişkilendirilirken Atatürk 
önderliğinde zaman ölçülerine getirilen yeniliklere vurgu 
yapılır. 

� İnsanlığın kullandığı zaman ölçme araçları ve belirleme 
yöntemleri konusunda “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi ile 
ilişki kurulabilir. 

� Üretimden Tüketime (İhtiyaçlarımız konusu ile ilişki 
kurulabilir.) 

� Yaşadığımız Yer (Teknolojik ürünleri kendisine ve 
doğaya zarar vermeden kullanma konusunda ilişki 
kurulabilir.) 

[!]  Doğrudan verilecek beceri: Karşılaştırma yapma 

[!]  Doğrudan verilecek değer:  Bilimsellik 

� Bu ünitede gözlem, öz değerlendirme formu, açık uçlu 
sorular, performans değerlendirme, çoktan seçmeli, boşluk 
doldurmalı testler, tutum ölçeği kullanılarak değerlendirme 
yapılabilir. 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 7: Öğrenme Alanı: Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler (MEB, 2005, s.19) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

H
E

P
 B
İR

L
İK

T
E

 

 

   Bu ünitenin sonunda öğrenciler; 

1. İnsanların belli bir amaç 
çerçevesinde oluşturdukları sosyal 
örgüt, resmî kurum ve grupları fark 
eder. 

2. Ön bilgi ve yaşantısını kullanarak 
çevresindeki belli başlı sosyal 
problemler ya da ihtiyaçlarla grup, 
kurum ve sosyal örgütleri 
ilişkilendirir. 

3. Kendisi ile çevresindeki gruplar, 
kurumlar ve sosyal örgütler 
arasındaki etkileşime örnekler verir. 

4. Okulunda ve yakın çevresinde 
katılacağı sosyal ve eğitsel 
etkinliklere karar verir. 

5. Okul yaşamında gerekli gördüğü 
eğitsel-sosyal etkinlikler önerir. 

  

 

� “Bir Gazete Sayfası Hazırlayalım” (Çevredeki sosyal problemlere 
karşı duyarlılığı arttırma, neden sonuç ilişkisini belirleme becerisini 
geliştirme amacına yönelik olarak, bir haberden hareketle gazete 
sayfası hazırlanır.) (1 ve 2. kazanım) 

�  “Gönüllü Çalışanlar” (Yardımseverlik ve dayanışma değerlerini 
vurgulayan fotoğraflar ve temsilî resimler incelenir.)  (1 ve 2. 
kazanım) 

� “Nasıl Güzelleştirebiliriz?”  ( Çevremizi nasıl güzelleştirebiliriz? 
gibi sorularla ilgili küçük grup çalışmaları yapılır.)  (2, 3 ve 5. 
kazanım) 

� “Bir Sorunumuzu Çözelim” (Proje ya da grup çalışması ile 
yaşanılan çevreden örnek sosyal bir sorun belirlenerek çözüm 
aşamaları ve öneriler sunulur.) (2, 3 ve 5. kazanım) 

� “İlk Adımı Atanlar” (Toplumsal duyarlılığı sağlama ve katılımcı 
birey olmayı cesaretlendirme amacıyla, birçok kişinin yaşamını 
etkilemiş, önemli başarılar elde etmiş insanlar ile ilgili araştırma 
yapılır.) (4 ve 5. kazanım) 

� “İki Elin Sesi” (Öğrenci tarafından seçilen veya tasarlanan bir grup, 
kuruluş veya sosyal örgüte yeni üyeler kazandırmaya yönelik kısa 
bir metin hazırlanır ve sınıfta sunulur.)  (2 ve 5. kazanım) 

 

 [!]  Öğrencinin yakın çevresinde 
olan eğitim, sağlık ve yardım 
kuruluşları ele alınacaktır. 

 [!]  Atatürkçülükle İlgili Konular 
(1, 2, 3, 4, 5 -2) 

�İnsan Hakları ve Vatandaşlık 
(1,2,3–39,40,41) 

� Kariyer Bilinci Geliştirme  

( 1,2,3 – 15,16 ) 

� Rehberlik ve Psikolojik 
Danışma (4-6)  

�Sağlık Kültürü (2–31,32)  

[!]  Doğrudan verilecek beceri:  
Sebep-sonuç ilişkisini belirleme. 

[!]  Doğrudan verilecek değer: 
Yardımseverlik 

� Bu ünitede gözlem,  öz 
değerlendirme formu, proje, 
öğrenci ürün dosyası (portfolyo) 
kullanılarak değerlendirme 
yapılabilir. 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 8: Öğrenme Alanı: Güç, Yönetim ve Toplum (MEB, 2005, s.20) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

  
İN
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A
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E

T
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   Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler;  

1. Yaşadığı yerin yerel 
yönetim birimlerini tanır. 

2. Kamu hizmetlerinin 
yürütülmesinde yerel 
yönetimlerin rolünü 
açıklar. 

3. Kamuoyunun yerel 
yönetimlere etkisine 
örnekler verir. 

4. Büyük Millet Meclisinin 
açılışı ile ulusal 
egemenliği ilişkilendirir. 

 

 

�“Bir Gezi Yapalım” (Yerel yönetim birimlerine tanıtım amaçlı bir gezi 
düzenlenir.) (1. kazanım) 

� “Oyun Parkı İstiyoruz” (Herhangi bir konuda belediye başkanına dilekçe 
yazılır.) (2. kazanım) 

� “Haberleri Toplayalım” (Yazılı ve görsel basından belediyenin görevleri 
ve etkinlikleri ile ilgili haberler toplanarak değerlendirilir.)   
(2. kazanım)  

� “Nasrettin Hoca ile Birlikte” (Katılımı teşvik etmek ve toplumsal bir 
soruna çözüm önerileri sunmak amacıyla fıkra tamamlama çalışması 
yapılır.) (3. kazanım) 

� “Oy Verelim” (Sınıf başkanı seçimi veya yenilenmesi için sandıklar 
kurularak basit düzeyde bir seçim ortamı oluşturulur.) (4. kazanım) 

�  “Benim Bayramım” (23 Nisan etkinlikleri için yabancı ülkedeki bir 
öğrenciye davet mektubu yazılır.)  (4. kazanım)  

� “Sözlük Çalışması” (Yerel, yerel yönetim, kamu, kamuoyu, kamu 
hizmeti, millet, millî egemenlik kavramları araştırılır.)  (Tüm kazanımlar) 

 

 

� Hep Birlikte (İhtiyaçlarla grup, kurum 
ve sosyal örgütler ilişkilendirilir).  

� Geçmişimi Öğreniyorum (Millî 
Mücadele’nin kazanılmasında ve 
Cumhuriyetin ilânında Atatürk’ün rolünü 
fark eder). 

�İnsan Hakları ve Vatandaşlık (1, 2, 3 – 
44); (4- 43,57,50) 

[!]  Doğrudan verilecek beceri: Karar 
verme 

[!]  Doğrudan verilecek değer: 
Bağımsızlık 

� Bu ünitede gözlem,  öz değerlendirme 
formu, açık uçlu sorular, proje, çoktan 
seçmeli, boşluk doldurmalı testler ve 
performans ödevi kullanılarak 
değerlendirme yapılabilir. 
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2.4.9. İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ 4. SINIF PROGRAMI 

Tablo 9: Öğrenme Alanı: Küresel Bağlantılar  (MEB, 2005, s.21) 

ÜNİTE KAZANIMLAR ETKİNLİK ÖRNEKLERİ AÇIKLAMALAR 

  
U
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   Bu ünitenin sonunda 
öğrenciler;  

1. Dünya üzerinde çeşitli 
ülkeler olduğunu fark 
eder. 

2. Görsel materyallerden 
yararlanarak çeşitli 
toplumların günlük 
yaşamlarına ilişkin 
çıkarımlarda bulunur. 

3. Kendisi ile başka bir 
toplumdaki 
yaşıtlarının günlük 
yaşamlarını 
karşılaştırır. 

4. Toplumlar arasında 
ortak kutlanan özel  
günlere örnekler 
verir. 

 

 

� “Dünya Turu” (Harita üzerinde değişik  ülkelere  
yolculuk yapılır.) (1. kazanım)  

�“Kütüphaneye Gidiyoruz” (Seçilen bir ülke ile ilgili 
kaynak taraması yapılır.)  (1 ve 2. kazanım) 

� “Fotoğrafların Anlattıkları” (Herhangi bir ülkeyle ilgili 
fotoğraflardan yararlanılarak o ülkeyle ilgili tahminlerde 
bulunulur.) (2 ve 3. kazanım) 
 

� “Ortak Yönlerimiz” (Değişik ülkelerde yaşayan 
çocukların benzerlik ve farklılıklarına ilişkin tablo 
yapılır.) (3. kazanım) 

� “Güzel Günler” (Toplumların kutladığı bayramlar ve 
ortak günleri karşılaştıran tablo oluşturulur.) (4. kazanım)  

� “İnternette Araştırıyoruz” (Uluslararası sportif 
faaliyetlerin yapıldığı şehirlerin özellikleri araştırılır.)  
(Tüm kazanımlar) 

� 2. kazanım için Türkçe dersi “Görsel Okuma” 
öğrenme alanı (6 ve 8. kazanımlar) 

� Yaşadığımız Yer (Yaşadığımız yerin özellikleri 
konusuyla ilişkilendirilir.) 

� Kendimi Tanıyorum (Bireysel farklılıklar ve 
benzerlikler konusuyla ilişkilendirilir.) 

� İnsanlar ve Yönetim (23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamalarıyla ilişkilendirilir.) 

� Geçmişimi Öğreniyorum ( Kutlanan özel günler, 
gelenekler vb. kültürel özelliklerle ilişkilendirilir.)  

[!]  Çeşitli toplumların kültürel özellikleri işlenirken 
giyim, yemek, özel günler gibi konular ele alınacaktır (2 
ve 3. kazanımlar).  

[!]  Toplumlara ait belirgin özellikleri içeren  görsel 
materyaller (fotoğraf, film vb.) kullanılacaktır. (3. 
kazanım) 

[!]  Doğrudan verilecek beceri: Kütüphane ve referans 
kaynakları kullanma 

[!]  Doğrudan verilecek değer: Misafirperverlik 

� Bu ünitede gözlem,  öz değerlendirme formu, açık 
uçlu sorular, çoktan seçmeli, boşluk 
doldurmalı,eşleştirmeli, kısa cevaplı testler, öğrenci ürün 
dosyası (portfolyo), tutum ölçeği kullanılarak 
değerlendirme yapılabilir. 
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2.4.10. Programın Uygulanması İle İlgili Açıklamalar 

İlköğretim Okulu Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 4 ve 5. sınıflarda haftada üçer ders 

saati olmak üzere, her sınıf için toplam 36 haftada 108 saatlik bir ders süresi öngörülerek 

hazırlanmıştır. 

“Bu dersin eğitim ve öğretiminde; 

1. Etkili ve sorumlu Türk vatandaşı yetiştirmek amacıyla tasarlanmış Sosyal Bilgiler 

üniteleri; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve 

hukuk gibi sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisi açılarından çok yönlü olarak ele 

alınmaktadır. Öğretmen de konuları çok yönlü olarak işlemelidir. Örneğin, Türkiye’nin 

coğrafî bölgeleri ele alınırken, Millî Mücadele yıllarında bu bölgedeki faaliyetlere yer 

verilerek, coğrafya, tarih ve vatandaşlık konuları ile ilişkilendirilerek, millî bilinç ve tarih 

duyarlılığı oluşturulmaya çalışılmalıdır. Benzer şekilde edebî ürünler ve yazılı materyallerden 

(efsaneler, destanlar, masallar, atasözleri, halk hikayeleri, türküler ve şiirler vb.) 

yararlanılarak, sosyal bilgiler, edebiyat ve coğrafya kaynaştırılmalı, öğrencilere vatan sevgisi 

kazandırılmalıdır.    

2. Sosyal Bilgiler Programında, belirlenmiş kazanımlara yönelik konu sıralaması 

yapılmamıştır. Programda kazanımların öngördüğü bir içerik sınırlaması söz konusudur. 

Öğretmen kazanımları gerçekleştirmesi koşuluyla; çevre özelliklerini, öğrenci grubunun 

ilgilerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, hazır-bulunuşluk düzeylerini ve dolayısıyla da ön 

bilgilerini dikkate alarak, Türk millî eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda 

uygun çıkış noktaları, uyarıcı ve pekiştireç unsurlarını kullanarak çerçevesi belirlenmiş olan 

içeriğe bağlı oluşturacağı alt başlıklar etrafında hareket etmelidir. Çevresel etkiler ve grubun 

sözü edilen özellikleri açısından gerektiğinde, güncellik ilkesi gözetilmek kaydıyla ünite 

sürelerinde değişiklik yapabilir. Öğretmen, geçmiş, bugün ve gelecek düşünüldüğünde,  bütün 

insan faaliyetlerini kapsayacak şekilde seçilmiş olan dokuz öğrenme alanının, birden fazla 

disiplini içerdiğine, “zaman, süreklilik ve değişim” öğrenme alanının, diğer sekiz öğrenme 

alanıyla birlikte değerlendirildiğine dikkat etmelidir.  

3. Öğretmen, “sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve “yansıtıcı düşünme olarak 

sosyal bilgiler” anlayışlarına önem vermelidir. Öğrencilere, sosyal bilimcilerin 

(coğrafyacının, tarihçinin, vb.) bilimsel yöntemleri sezdirilmelidir. Öğretmen, okulun içindeki 

ve dışındaki olaylardan yararlanarak, öğrencileri sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili 

durumlarla karşılaştırmalı ve karşılaştıkları sosyal problemler üzerine yansıtıcı düşünmelerini 



 

 

40 

 

sağlamalıdır. Tarih konuları da öğrencilere bir problem olarak sunulmalıdır. Örneğin 

“TBMM’nin Açılışı”  konusunda, “Atatürk, 1920’de kurulan yeni devletin malî kaynakları 

problemini nasıl çözdü?” problemi ortaya atılabilir. Burada önce, bir devletin gelir kaynakları 

ile ilgili öğrencilerin görüşleri alınmalı, sonra veri ve kaynak toplamalarına yardım edilmeli, 

görüşleri test edilmeli ve tartışmaya teşvik edilmeli, daha sonra da öğrencilerin bir rapor 

yazmaları sağlanmalıdır.        

4. Son yıllarda bazı eğitimciler tarafından “genişleyen çevreler” programına yönelik 

haklı ve yerinde eleştiriler yapılmaktadır. Örneğin 8-13 yaşlarındaki çocukların yakından 

uzağa ilkesinin tersine Çin Seddi, Piramitler, dünyanın en uzun, en kilolu, en yaşlı insanı gibi 

konularla ilgilendiği görülmüştür. Bu yüzden ünitelerin sıralanması “yakından uzağa” ilkesine 

göre yapılırken, “Küresel Bağlantılar” öğrenme alanı ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 

dikkate alınmıştır. 

5. Üniteler işlenirken doğrudan verilecek beceriler üzerine alıştırmalar yapılmalıdır. 

Dokuz temel becerinin yanı sıra, öğrencilerin zaman ve kronolojiyi algılama, mekânı 

algılama, değişim ve sürekliliği algılama ve sosyal katılım gibi sosyal bilgiler becerilerini 

kazanmaları üzerinde özellikle durulmalıdır. Kaynak kullanımı ve kanıt değerlendirmeye 

dayalı sosyal bilgiler eğitiminde öğrencilerin sebep-sonuç ilişkisi kurmaları ve kanıta dayalı 

akıl yürütmeleri sağlanmalı,    kanıtların sınırlılıkları ve tarihin farklı yorumlarının olabileceği 

fark ettirilmelidir.     

6. Öğretmen, öğrencilerin disiplinlere ait yapısal kavramları öğrenmelerine dikkat 

etmelidir. Öğrencilerin, çizdikleri kavram haritalarından yararlanarak, kavram yanılgıları 

varsa, düzeltmelerine yardımcı olmalıdır.     

7. Programdaki değerler, bir örnek olaydan ya da öyküden hareketle, değerleri 

açıklamak, ahlâkî muhakeme ve değer analizi şeklinde verilmelidir.   

8. Öğretmen, programda üç türlü ilişkilendirme ile karşılaşmaktadır. Bunlar, üniteler 

arası ilişkilendirme, dersler arası ilişkilendirme ve ara disiplinlerle ilişkilendirmedir. 

Programda üniteler arası ve dersler arası ilişkilendirme açıklamalar bölümünde yer alırken, 

ara disiplinlerle ilişkilendirme tabloları programın devamında yer almaktadır. Sınıf öğretmeni, 

4 ve 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler dersinde sık sık bu ilişkileri öğrencilerin kurmasına yardımcı 

olmalıdır. 6, 7 ve 8. sınıflarda dersin öğretmenleri diğer branş öğretmenleriyle toplantı 

yaparak planlarını oluşturmalıdır. 
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9. Öğretmen, okulun bulunduğu çevreye göre programdaki etkinlik örneklerini 

seçmeli ya da kendisi etkinlik hazırlamalıdır. Olguları ve olayları aktarmak ya da öğrencilere 

ders kitaplarını ezberletmek yerine, aktif öğrenme etkinliklerini uygulamalıdır. Yeni 

etkinlikler tasarlanırken, dersin 17 genel amacı, ünite kazanımları, farklı öğrenme stilleri ve 

zekâ türlerine sahip öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Öğretmen bilgi 

dağıtıcı rolü yerine, öğrencilerinin anlam kurmalarına yardımcı rolünü benimsemelidir. 

Öğrencileri düşündürücü ve açık uçlu sorularla sorgulamaya teşvik etmelidir. Öğretmen soru 

sorduktan sonra, 2-3 dakika beklemelidir.  Öncelikle küçük veri kırıntıları ve olgu 

koleksiyonları yerine, öğrencilerin büyük fikirler, temalar ile karşılaşmalarına yönelik, 

becerileri ve değerleri geliştirici etkinlikler seçebilir. Örneğin, I. Dünya Savaşı’na, Milli 

Mücadele’ye ve II. Dünya Savaşı’na siyasal, ekonomik ve kültürel açılardan topluca 

bakılabilir. Öğretmen, önce bu savaşlara ilişkin öğrencilerin ön bilgilerini saptamalı, 

öğrencilerin olguları birbirinden ve ders kitaplarından öğrenebileceği bir ortam sağlamalıdır. 

Öğretmen öğrencilerin, bu savaşları, benzerlik ve farklılıklar açısından analiz etmelerine 

çalışır. Öğrencilerin erken yaşlardan itibaren bireysel ya da grup olarak birincil ve ikincil 

kaynaklar üzerinde çalışarak, kendi anlayışlarını sosyal ve kültürel bağlam içinde 

oluşturmalarına yardımcı olmalıdır. Oluşturmacı sınıfın gerçek anlamda demokrasinin 

yaşandığı bir yer olduğu unutulmamalıdır. Bu şekilde öğrenciler demokratik beceri ve 

değerlere sahip, bilimsel düşünmeye açık, insan haklarına saygılı, işbirliği içinde çalışabilen, 

cumhuriyet sevgisi gelişmiş, haklarını bilen ve sorumluluk sahibi Türk vatandaşları olarak 

yetişebilir.     

10. Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli olaylar, belirli 

gün ve haftalardan yararlanarak, öğrencilerin tarihsel duyarlılığı geliştirilmelidir.  Öğretmen, 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs 

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Kurtuluş Savaşı’nda bir zaferin ya da Türk 

İnkılâbı ile ilgili herhangi bir olayın yıl dönümü, Ankara’nın başkent olması gibi olayların yıl 

dönümlerinde Atatürk’ün kişilik özelliklerini, inkılâplarını, ilkelerini ve düşüncelerini 

anlatmalıdır.  Öğretmen, Atatürk’ün “Türk, öğün, çalış, güven”, “Ne mutlu Türküm diyene!” 

ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” gibi sözlerinden hareketle, Türklerin tarihte oynadıkları rolü; 

askerlik, idare, hukuk, bilim, fen ve sanat alanında insanlığa hizmetlerini göstermelidir. 

Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere 

sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirmelidir. Öğrenciler, yazılı ve görsel basın tarafından 

güncel konuların ve haberlerin etkisi altındadır. Öğrencilerin zihinlerinin güncel meselelerle 
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meşgul olduğu zamanlarda ve dönem başında planlanmış dersin pek verimli olmadığı 

durumlarda, öğretmen “güncellik ilkesinden” hareket etmeli, fırsatları değerlendirmelidir. 

Güncel konular,  öğrencilere iş ve proje olarak verilmelidir.   

11.Öğretmen, inceleme gezilerine önem vermelidir. Bu geziler pazaryerine, resmî 

dairelere, fabrikalara, sergilere, arkeolojik kazılara,  atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara 

(tarihî yapılar, müze-kentler, savaş alanları) yönelik olabilir. Bu geziler, sadece eğlenceli bir 

gün geçirme olarak düşünülmemeli, her aşaması planlanmalı ve değerlendirilmelidir. 

Öğrenciler için çalışma kağıtları hazırlanmalı ya da müzelerin çalışma kağıdı kullanılmalıdır. 

Öğrencilerin doğal ve tarihî çevreyi koruma bilinci edinmeleri, sanat zevki ve estetik 

duygularını geliştirmeleri sağlanmalıdır. Tarihî bir kişilikten söz ediliyorsa, bu kişi de okulun 

bulunduğu çevrede doğmuş, bulunmuş ya da ölmüş ise bu yönden değerlendirilmelidir. Bu 

kişinin medrese, cami, kütüphane, imaret, han, türbe, mahalle, sokak ve ev gibi herhangi bir 

eserde kitabesi varsa, bu kişi ve eserleri ile ilgili öğrencilere araştırma projeleri verilebilir. 

Öğretmen, sınıfta ya da müzede drama etkinlikleri ile geçmiş yaşantıların canlandırılması ve 

öğrencilerin tarihî kişilikler ile empati kurmasını sağlamalıdır.  Öğrencilere verilen ödevler 

gerçek (otantik)  hayat problemlerinden seçilmelidir. Örneğin antik bir şehirden asfalt 

karayolu geçirilmek isteniyor. “Siz bu şehrin neden korunması gerektiğini açıklayan dilekçe 

yazınız”. “Ya da TRT için çalışan bir program yapımcısısınız. Safranbolu evleri ile ilgili bir 

belgesel yapmanız isteniyor. Bu belgeselin senaryosunu yazınız.” Bu tür etkinliklerle 

öğrencilerin dinleme, okuma, konuşma ve özellikle yazma becerileri geliştirilmelidir.        

12. Öğretmen, öğrencileri millî, ahlâki, insanî, manevî, kültürel değerler bakımından 

besleyici; demokratik, lâik, ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı 

görev ve sorumluluklarını yerine getirmede yol gösterici olmalıdır. Ayrıca ders konularını 

sevdirici roman, tarihî roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı,  şiir ve fıkra gibi edebî ürünleri 

okumaya teşvik etmelidir. 

13. Öğretmen fotoğraflar, haritalar, filmler, cd-rom’lar, tarih ve sosyal bilgiler 

benzeşim (simülasyon) programları, çoklu ortam (multimedya) ve hipermedya gibi araçlar; 

telekomünikasyon hizmetlerini (internet gibi) imkânları ölçüsünde sosyal bilgiler dersinin bir 

parçası yapmalıdır. Gezi düzenleyemediği mekânlara, sınıf içinde internet yardımıyla, sanal 

alan gezileri yaptırmalıdır.  

14. Öğretmen, ünitenin yapısına uygun olan değerlendirme araç ve yöntemlerini 

seçmelidir. Öğretmen, değerlendirmenin, öğrenmenin ayrılamaz bir parçası olduğunu 
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bilmelidir. Sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirmelidir.  

Değerlendirmede geleneksel yöntemlerle, alternatif değerlendirme yöntemlerini birlikte 

kullanmalıdır. Bu değerlendirme yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, 

görüşmeler, öz değerlendirme ölçekleri, öğrenci ürün dosyaları (portfolyo), projeler, posterler, 

çoktan seçmeli, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, açık uçlu sorulardan oluşan testlerdir. 

Öğretmen, geleneksel değerlendirme araç ve yöntemlerini kullandığında öğrencilerde ıraksak 

düşünmeye yol açan özellikle ıraksak sorular sormalıdır. Bazı öğrenciler grup tartışmalarında 

sessizdir. Fakat çok iyi kompozisyon yazar ya da resim yapar, bazıları çok iyi sunuş yapar; 

fakat yazıya dökemez. Görüldüğü gibi çok değişik ölçme araçlarının kullanılması öğrencilere 

öğrendiğini gösterme şansı vermektedir.   Öğrenciler etkinlikler çerçevesinde fotoğraf, resim, 

proje, poster, şarkı sözü, powerpoint sunusu, maket gibi ürünler yapabilmeli ve bunlar aileleri 

ve çevreleriyle paylaşmak üzere sergilenmelidir” (MEB, 2005, s.6-8).    

             2.4.11. Programda Kullanılan Semboller 

 MEB (2005, s, 13) “Sosyal Bilgiler 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programında birtakım 

semboller kullanmıştır. Bu semboller ve hangi anlama geldikleri aşağıda verilmiştir: 

1. � Sınıf-okul içi etkinlik: Bu sembol, ilgili etkinliklerin (yaratıcı drama, grup 

çalışması, zaman şeridi oluşturma, çalışma kağıdı doldurma, görsel materyal okuma, 

mektup yazma, film izleme, sanal alan gezisi vb.) sınıf içinde yapılacağını gösterir. 

2. � Okul dışı etkinlik: Bu sembol, ilgili etkinliklerin (sözlü tarih, grup çalışması, aile 

soyağacı oluşturma, günlük tutma, grafik oluşturma, proje çalışmaları vb.)tamamının 

veya bazı aşamalarının ev, kütüphane ve konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda 

yapılabileceğini gösterir. 

3. �İnceleme gezisi: Bu sembol, ilgili etkinliklerin okul dışında inceleme ve araştırma 

gezileriyle yapılabileceğini gösterir. 

4. [!] Uyarı: Bu sembol, ilgili ünitede doğrudan verilecek beceri ve değer ifadelerini, 

işlenecek konuların sınırlarını, kullanılması önerilen araç-gereç ve dikkat edilmesi 

gereken noktaları gösterir. Bu sembol Atatürkçülük ile ilgili konuların ilişkilendirildiği 

kazanımları da göstermektedir. 

5. ���� Ders içi ilişkilendirme: Bu sembol, ilgili üniteyle ilişkilendirilebilecek diğer 

sosyal bilgiler ünitelerin adını, ilgili kazanımlarını ve konularını gösterir. 
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6. ���� Diğer derslerle ilişkilendirme: Bu sembol, ilgili üniteyle işbirliği yapılabilecek 

diğer derslerin adını gösterir. 

7. � Ölçme ve Değerlendirme: Bu sembol, eğitim öğretim sürecinde yapılabilecek 

değerlendirme etkinliklerini göstermektedir. Burada yazılan değerlendirme etkinliği 

bir öneridir. Siz kılavuzda yer alan etkinliklerden öğrencilerin performansını en iyi 

ölçebileceğinizi düşündüğünüz başka yöntemleri de seçebilirsiniz. 

8. � Ara disiplinlerle ilişkilendirme: Bu sembol Afet Eğitimi, Girişimcilik, İnsan 

Hakları ve Vatandaşlık, Kariyer Bilinci Geliştirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, 

Özel Eğitim ve Sağlık Kültürü ara disiplin alanları ile ilişkili kazanımları gösterir”. 

 

2.5. YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMI 

2.5.1. Yapılandırmacılık 

 Öğrenme-öğretme sürecinin doğasını açıklamak için ortaya atılan ve en çok savunulan 

kuramlardan birisi de yapılandırmacı öğrenme kuramıdır. Türkçe literatür incelendiğinde 

İngilizce “constructivism” yerine; yapısalcı, yapılandırıcı, yapılandırmacı, oluşturmacı, 

inşacı, bütünleştirici ve kurgulamacı gibi terimlerin kullanıldığı görülmektedir. 

Yapılandırmacılık, öğretimle ilgili bir kavram değil, bilgi ve öğrenme ile ilgili bir kavramdır 

(MEB, BEP, 2007).  

 Yapılandırmacı yaklaşımın temelleri Piaget’in genetik epistemolojisine, Kelly’nin 

yapılandırmacılığına, yaparak öğrenmenin önemli savunucularından J. Dewey’e yani 

toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak için eğitimin yeniden yapılandırılmasının gereğini 

içeren görüşlere dayandırılmaktadır (Duman, 2004).  

 Yapılandırmacılık öğrenenlerin bilgiyi nasıl öğrendikleri konusuna dayalı olarak 

gelişmeye başlamasına rağmen zamanla, öğrenenlerin bilgiyi nasıl yapılandırdıklarına ilişkin 

bir yaklaşım halini almıştır. Bu kuramda bilginin tekrarı değil, transferi ve yeniden 

yapılandırılması söz konusudur (MEB, BEP, 2007). Yapılandırmacı yaklaşımın temelinde 

bireyin dış dünyadan algıları yoluyla elde ettiği bilgileri kendisinin anlamlandırdığı bir yapı 

vardır. Yapılandırmacı öğrenme, bilgi açısından oldukça zengin olan çevreden, problem 

çözme, merak ve birbirlerini etkileme yoluyla öğrenenlerin anlam düzenleyerek kendilerinin 

öğrenmeleridir (Merter, 2005). 
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 Yapılandırmacı yaklaşımın öne çıkan özelliği, öğrenenin bilgiyi yapılandırmasına, 

oluşturmasına, yorumlamasına ve geliştirmesine imkân sağlamasıdır. Geleneksel yöntemde 

öğretmen bilgiyi verir veya öğrenenler bilgiyi değişik kaynaklardan edinebilirler. Ancak 

bilgiyi algılamakla, bilgiyi yapılandırmak aynı şeyler değildir. Öğrenen, yeni bir bilgi ile 

karşılaştığında, dünyayı tanımlama ve açıklama için önceden oluşturduğu kurallarını kullanır 

veya algıladığı bilgiyi açıklamak için yeni kurallar oluşturur. Başka bir ifade ile 

yapılandırmacılık çevre ile insan beyni arasında güçlü bir bağ kurmadır. 

“Yapılandırmacı öğrenmede temele alınanlar aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

1. Bilgiyi araştırma, yorumlama ve analiz etme. 

2. Bilgiyi ve düşündürme sürecini geliştirme. 

3. Geçmişteki yaşantılarla yeni yaşantıları bütünleştirme.” 

Öğrenenin aktif rol aldığı yapılandırmacı öğrenmede, sadece okumak ve dinlemek 

yerine tartışma, fikirleri savunma, hipotez kurma, sorgulama ve fikirler paylaşma gibi 

öğrenme sürecine etkin katılım ile öğrenme gerçekleşir. Öğrenenler, bilgiyi olduğu gibi kabul 

etmezler, bilgiyi yaratır ya da tekrar keşfederler. Kazanılan her bilgi bir sonraki bilgiyi 

yapılandırmaya zemin hazırlarlar. Çünkü yeni bilgiler daha önce yapılanmış bilgiler üzerine 

bina edilir. Bu yüzden yapılandırmacı öğrenme; var olanlarla yeni gerçekleşen öğrenmeler 

arasında bağ kurma ve her yeni bilgiyi var olanlarla bütünleştirme sürecidir. Fakat bu süreç, 

bilgilerin sadece üst üste yığılması olarak anlaşılmamalıdır. Öğrenen bilgiyi gerçekten 

yapılandırmışsa kendi yorumunu yapacak ve bilgiyi temelden kuracaktır. Yapılandırmacılık, 

bilginin biriktirilmesi ve ezberlenmesi değil, düşünme ve analiz etme ile ilgilidir (Şaşan, 

2002). 

2.5.2. Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğrenme ve Öğrenci 

Öğrenme, kişinin kendi yaşantısı sonucunda kendinde oluşan bilgi, tutum ve davranış 

değişikliği olarak tanımlanabilir. Öğrenme farklı öğrenme şekilleriyle oluşur ki bunların 

başlıcaları arasında; algılama yoluyla öğrenme, gözlem ve taklit yoluyla öğrenme ve model 

alma yoluyla öğrenme olarak sıralanabilir (Saban, 2004).  

Bu açıdan bakıldığında yapılandırmacı öğrenme, öğrenenin kendi yetenekleri, 

güdüleri, inançları, tutumu ve tecrübelerinden edindikleri ile oluşan bir karar verme sürecidir. 

Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir. Öğrenmenin kontrolü bireydedir. 

Öğrenmeye öğretmeniyle birlikte yön verir. Öğrencilerin önceki yaşantıları, öğrenme stilleri, 
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bakış açıları ve hazır bulunuşluk düzeyleri öğrenmelerine yön veren etmenlerdendir. Öğrenci 

kendi kararlarını kendi alır. 

Birey, öğrenme sürecinde etkili rol almak için eleştirel ve yapıcı sorular sorar, diğer 

öğrencilerle ve öğretmenle iletişim kurar, fikirleri tartışır. Öğrenci, öğrenme ortamlarındaki 

öğretici sorularıyla diğer bireylerin gelişimine de katkıda bulunur. Yapılandırma sürecinde 

birey, zihninde bilgiyle ilgili anlam oluşturmaya ve oluşturduğu anlamı kendisine mal etmeye 

çalışır. Bir başka deyişle, bireyler öğrenmeyi kendilerine sunulan biçimiyle değil, zihinlerinde 

yapılandırdıkları biçimiyle oluştururlar. 

Öğrenciler bilgiyi araştırıp keşfederek, yaratarak, yorumlayarak ve çevre ile etkileşim 

kurarak yapılandırır. Böylece, içerik ve süreci aynı zamanda öğrenirler (Şaşan, 2002). 

Saban’a (2004) göre, yapılandırmacı öğrenme teorisinin 10 temel öğrenme ilkesi 

aşağıda verilmiştir: 

1. Öğrenme pasif bir alma süreci olmayıp, aktif bir anlam oluşturma sürecidir. 

2. Öğrenme kavramsal bir değişimi içerir. Öğrenme bireyin önceki anlayışlarını daha 

geçerli hale getirmek ve karmaşıklaştırmak için yeniden yapılandırılmasıdır. 

3. Öğrenme özneldir. Kişinin, öğrendiklerini çeşitli semboller, imgeler, grafikler ya da 

modeller kullanarak içselleştirmesidir. 

4. Öğrenme çevresel koşullara göre şekillenir ve durumsaldır. Öğrenciler egzersizden 

çok gerçek sorunlara benzer problemleri çözmeyi öğrenirler. 

5. Öğrenme sosyaldir. Öğrenme bireylerin, başkalarıyla etkileşimleri sayesinde oluşur. 

6. Öğrenme duygusaldır. Öğrenme, kişinin kendi becerileri ile ilgili görüşleri ve 

farkındalıkları, öğrenme amaçlarının açıklığı, kişisel beklentileri ve öğrenme 

motivasyonundan etkilenir. 

7. Öğrenmenin niteliği, öğrencinin gelişimsel düzeyine uygunluğu, öğrencinin 

ihtiyaçlarıyla veya gerçek hayatla ilişkili oluşu gibi durumlar açısından öğrenme sürecinde 

önemlidir. 

8. Öğrenme gelişimseldir ve bireylerin sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel 

gelişimlerinden etkilenir. 

9. Öğrenme öğrenci merkezlidir. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları etrafında yoğunlaşır. 
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10. Süreklidir. Öğrenme belli bir zamanda başlayıp durmaz, sürekli devam eder. 

2.5.3. Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğretim ve Değerlendirme 

Yapılandırmacı yaklaşımda öğretim “farklı kaynaklara ilişkin önceki bilgileri yeni ve 

belirli kavramlarla birleştirerek öğrencilerin hem anlamları ve hem de fırsatları 

yapılandırmasını öngören işbirliğine dayalı bir ortam sağlamayı işaret eder” (Duman, 2004, s. 

61).  

Saban’ın, (2004) Zoharik’ten (1995) aktardığına göre yapılandırmacı öğretimin beş 

temel ilkesi vardır. Bu ilkeler aşağıda özetlenmiştir.  

1. Önceki bilgilerin harekete geçirilmesi; Öğrencilerin eski bilgilerinin harekete 

geçirilmesi için konu ile ilgili olarak ne bildikleri sorulabileceği gibi konuyla ilgili beyin 

fırtınası etkinlikleri yapılabilir.   

2. Yeni bilgilerin kazanılması; Yeni bir bilgi öğrenciye zihinlerindeki eski bilgiye 

uyup uymadığına karar vermelerine yardımcı olacak şekilde verilmelidir. Bu yüzden 

öğretmen bilgiyi bütün olarak ele almalıdır. Öğrencilerin bilgiyi anlamaları hedefleniyorsa 

parça ile bütün arasındaki ilişkiyi açıkça görmeleri gerekir.  

3. Bilginin anlaşılması; Öğrenci yeni bir bilgi ile karşılaştığında anlama ve kavrama 

süreci başlar. Bu süreçte öğrenci önce yeni bilgiyi, o konu hakkında daha önceki bilgileri ile 

karşılaştırır. Eğer yeni bilgi, önceki bilgilerle çelişmiyorsa konu ile ilgili zihinsel yapı 

güçlendirilir, bilgiler çelişirse zihinsel yapı değiştirilir. 

4. Bilginin uygulanması; Öğrencilerin bilgi yapılarına uygun öğrenme yaşantıları ve 

etkinlikler uygulanmalıdır. Özellikle problem çözme çalışmaları öğrencinin bilgilerini 

işlevselleştirmesini gerektirir. Çünkü öğrenci problemi çözmeye çalıştıkça bilgilerini 

uygulamak zorunda kalacaktır. Bu durum onların bilgi yapılarını sınamalarını ve gerekirse 

yeni yapılar oluşturmalarını sağlayacaktır. 

5. Bilginin farkında olunması; Bilginin okul içinde ve dışında kullanılabilir nitelikte 

olması için onun farklı durumlarda nasıl kullanılacağının test edilmesi gerekir. Bu ise 

öğrencinin bilginin farkında olması ile gerçekleşir. Yani, kişinin bilgiyi kullanarak bir 

problemi çözmesi ile kendisini o problemin çözümüne götüren stratejinin ne olduğunu fark 

etmesi farklı şeylerdir. Bu yüzden öğrencilerin sahip oldukları bilginin farkında olmalarını 

sağlayacak etkinlikler düzenlenmelidir. Bu etkinlikler daha çok öğrencilerin geriye dönüp ne 

yaptıklarını gözden geçirmelerini sağlayan etkinlikler olmalıdır. Örnek olay incelemesi, rol 
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oynama, proje çalışmaları, öğrendiklerini başkalarına öğretme veya yazıya geçirme 

çalışmaları gibi etkinlikler bilginin farkında olunmasını sağlayan aktiviteler olarak 

sıralanabilir. 

Yukarıda açıklanan ilkeler uygulamada tamamen bağımsız veya birbirlerinden kesin 

çizgilerle ayrılmış olarak düşünülmemelidir. 

Yapılandırmacı değerlendirme, bilgiyi hatırlamak yerine; onu yeni durumlarda 

kullanma ve açıklama faaliyetlerini içerir. Öğrenme süreçte ve karmaşık öğrenme 

durumlarında sınanmakta fakat bunun için, geleneksel sınav çeşitleri tercih edilmemektedir. 

Bunların yerine öğrenme sürecinde ve sürecin sonunda, daha çok öğrenenlerin kendi 

öğrenmelerindeki ilerlemelerini ve öğrenme stratejilerindeki gelişmelerini belirledikleri 

kendini değerlendirmeler kullanılmaktadır.  

Yapılandırmacı sınıflarda değerlendirme öğretimden ayrı değil; öğretim içinde yer 

alan, öğretim sürecine yön veren ve devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Bu yaklaşımı 

benimsemiş programlarda ise değerlendirme, süreç sonunda yer almamakta, öğrenme ve 

program faaliyetlerinin nasıl devam edeceği ile ilgili sürekli bilgi sağlamaktadır. Buna 

yapılandırmacı değerlendirmenin ilkeleri aşağıda sıralanmıştır: 

1. Değerlendirme; öğrenme sürecinin dışında bağımsız bir etkinlik değil, sürecin bir 

parçası ayrıca neden ve nasıllara dayalı bir öğrenme etkinliğidir. 

2.Nesnel değil daha özel ve esnektir. 

3.Öğretmen değil öğrenci merkezlidir. 

4.Öğrenmenin ölçülmesi yerine, neden ve nasıllar araştırılarak yapılan 

değerlendirmeyle de öğrenmenin gerçekleşmesidir. 

5.İçeriğe ulaşma düzeyinin ölçülmesi değil, öğrenme sürecini anlamaya odaklanmadır. 

6.Sadece öğretmenin öğrencileri değerlendirmesi değil, öğrencilerin de kendilerini, 

birbirlerini, öğretmenlerini ve süreci değerlendirmesidir. Ayrıca öğretmenin de bir öğrenen 

olarak kendini değerlendirmesidir. 

7.Öğrencilerin ne kazandıklarından çok nasıl kazandıklarını anlamalarıdır. 

8.Önceden belirlenen davranışlara değil süreçte oluşan kazanımlara dayalıdır. Daha 

ayrıntılı ve bütüncüldür. 
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9.Kendini değerlendirme öznel ve öğrencinin kendi geliştirdiği ölçütlere dayalı, 

birbirini değerlendirme ise daha nesnel ve ortak geliştirilen ölçütlere dayalıdır (Demirel, 

2005, s.53-54). 

2.5.4. Yapılandırmacı Yaklaşımda Öğretmen 

Yapılandırmacı yaklaşım öğretmenin rolünü de değiştirmektedir. Bu yaklaşımda 

öğretmenin yeni işi öğrencilere yaratıcı ve kritik düşünme kabiliyetlerini geliştirmelerinde ve 

tanımalarında yardımcı olmak olacaktır (Tezci ve Gürol, 2003). Öğretmenler, öğrencilere yeni 

bakış açıları geliştirmeleri ve bunlarla önceki deneyimlerini birleştirmeleri konusunda 

yardımcı olmalıdırlar (MEB, 2006). Öğretmen rehber olmalı, öğrenciye yol önermek yerine 

onun çözüm yollarını kendisinin bulmasını sağlayacak ortamlar sağlamalıdır. Bunlar, yaparak 

yaşayarak, diğer kişiler ve çevreyle etkileşimle öğrenebileceği ortamlar olmalıdır. Ayrıca 

öğrencinin olgu, olay ve nesnelere çok yönlü bakmasını sağlayacak etkinlikleri bu ortamlarda 

bulunmalıdır (Sönmez, 2004). 

Yapılandırmacı kurama göre her birey öğrenme sürecinde aktif hale getirilmeli ve 

öğrenmesinden sorumlu olmalıdır. Buna göre öğretmen sınıfta problem çözmeye dayalı 

öğrenme, proje temelli öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme ve örnek olay incelemesi gibi 

modern öğretim stratejilerini kullanmalıdır. Böylece öğretmenin rolü öğrenmeyi kolaylaştıran 

bir rehber, bir yardımcı olacaktır (Saban, 2004).  

MEB’e (BEP) ve Saban’ın (2004) Brooks ve Brooks’tan (1993) aktardığına göre 

yapılandırmacı yaklaşımı benimsemiş bir öğretmenin görevini yaparken aşağıdaki tutum ve 

davranışları sergilemesi gerekir: 

1. Öğrencilerin fikirlerini destekler, girişimlerini cesaretlendirir. 

2. Öğrencilerin etkileşimini sağlayan kaynak ve materyaller kullanır. 

3. Öğrencilerin sınıflandırma, analiz, tahmin ve yaratıcılık gibi yeteneklerini geliştiren 

ödevler verir. 

4. Öğretim stratejisi ve içerik konusunda öğrencilerin görüşlerini dikkate alır. 

5. Öğrencilerin kendi aralarında ve öğretmenle diyaloğa girmelerini özendirir. 

6. Öğrencilerin birbirlerine açık uçlu sorular sorarak araştırma yapmalarını özendirir. 

7. Öğrencilerin verdiği cevaplar üzerinden konuyu genişleterek, aydınlığa kavuşturur. 
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8. Sorulan soruların cevaplanması için gerekli zamanı tanır düşünme fırsatı verir. 

9. Öğrencilerin meraklarını geliştirmek için öğretim stratejisinde değişiklikler yapar. 

10. Öğrenmeyi kolaylaştıran ve destekleyen ortamlar hazırlar. 

11. Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır. 

12. Herhangi bir kavramla ilgili yorum yapmadan önce öğrencilerin bu kavramla ilgili 

önceki bilgilerini öğrenmeye çalışır ve öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkında olmalarını 

sağlar. 

13. Tartışma ve etkinlikleri öğrencilerin bilgi veya anlayışı kendilerinin 

yapılandırmasını sağlayacak şekilde yönlendirir. 

14. Öğrencilere kavramlar arasında ilişki kurmaları için zaman tanır ve yeni 

kavramları farklı durulmada kullanmalarına imkân tanır. 

15. Öğrencilerin hipotez kurma ve alternatif yorumlar yapabilme kabiliyetlerini 

destekler. 
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2.5.5. Yapılandırmacı Yaklaşımda Sınıf 

Öğrenmeyi etkileyen en önemli etmenlerden biriside sınıftır. Sınıfın düzenlenmesi 

öğrencilerde arzu edilen bilgi, beceri, tutum ve anlayışın kazandırılmasında bir öğretim aracı 

olarak düşünüldüğünde önemlidir. Sınıf yapısının düzenlenme şekli öğrencinin aktif veya 

pasif oluşunun önemli bir belirleyicisidir (Saban, 2004).  

Aşağıdaki tabloda geleneksel sınıfla yapılandırmacı sınıf ortamının karşılaştırılması 

verilmiştir: 

Tablo 10: Geleneksel Sınıfla Yapılandırmacı Sınıfın Karşılaştırılması (Saban, 2004) 

Geleneksel Sınıf Yapılandırmacı Sınıf 

1. Eğitim programlarında temel 
becerilere ağırlık verilir ve konular 
parçadan bütüne doğru işlenir. 

2. Önceden hazırlanan öğretim 
programına katı bir bağlılık vardır. 

3. Eğitim programında belirtilen 
etkinlikler ağırlıklı olarak ders 
kitaplarıyla sınırlıdır. 

4. Öğrenciler, öğretmenin bilgiyle 
dolduracağı boş kutular olarak 
algılanır. 

5. Öğretmen bilgiyi öğrenciye aktaran 
tek kaynak olarak kabul edilir. 

6. Öğretmenler öğrencinin öğrenip 
öğrenmediğini anlamak için sorduğu 
sorulara kesin ve doğru cevap 
vermelerini bekler. 

7. Değerlendirme ayrı bir süreç olarak 
kabul edilir ve genellikle testlerle 
program sonlarında gerçekleştirilir. 

8. Öğrenciler sınıfta çoğunlukla yalnız 
çalışırlar. 

1. Eğitim programında kavramlara 
ağırlık verilir ve konular bütünden 
parçaya doğru işlenir. 

2. Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve istekleri 
doğrultusundaki sorularına önem 
verir. 

3. Eğitim programın da belirtilen 
etkinlikler büyük ölçüde birincil 
kaynaklara ve öğrenci 
materyallerine dayanır. 

4. Öğrenciler, kendi öğrenmelerinden 
sorumlu olan, bilgiye anlam verip 
yapılandıran, öğretimde aktif 
bireyler olarak algılanır. 

5. Öğretmenler, öğrencilerle karşılıklı 
etkileşime girer ve öğrenme 
çevresini düzenler. 

6. Öğretmenler, öğrencilerin görüş ve 
fikirlerini anlamak için çaba 
harcarlar. 

7. Değerlendirmede süreç dikkate 
alınır. Öğretmen gözlemleri, öğrenci 
çalışmalarının toplanması ve çağdaş 
yaklaşımlarla değerlendirme 
gerçekleşir. 

8. Öğrenciler sınıfta çoğunlukla 
gruplar halinde çalışırlar. 
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2.6. İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Bu bölümde araştırma konusu ile ilgili olan çeşitli çalışmalardan özet bilgiler 

verilmiştir. 

Dündar, Kayhan ve Yel (2006) “İlköğretim Sosyal Bilgiler 4-5 Programının 

Değerlendirilmesi” konulu çalışmalarında eski ve yeni Sosyal Bilgiler Dersi 4 ve 5. sınıf 

programları karşılaştırmalı bir şekilde öğretmenlerin kendi ifadeleri ile değerlendirmiş ve şu 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

 Yeni program daha hafifletilmiş ve sadedir, derse katılım açısından öğrenciler daha 

aktif hale gelmişlerdir. Beceri ağırlıklı olduğu için her seviyedeki öğrenciyi harekete 

geçirmiştir. Kalabalık sınıflar uygulamayı zorlaştırmıştır. Maliyet açısından eski program 

daha ekonomik bulunurken, yeni programın maliyetinin yüksek olduğu ancak bunun da ders 

ve çalışma kitaplarının olmayışı ve fotokopi maliyetine dayandığı tespit edilmiştir. Öğrenci 

tutumları açısından da öğretmenler yeni programı olumlu bulmuşlardır. 

Güven, Gökbulut ve Yel (2006) “4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına İlişkin 

Öğretmen Görüşleri” konulu araştırmalarında; 

1. Programın öğrenci seviyelerine uygun olduğunu,  

2. İçeriğinin yeterli olduğunu, öğretmenlerin rehberlik ettiğini,  

3. Etkinliklerin rahatça uygulanabildiğini,  

4. Ara disiplinlerle ilişkilendirmelerin rahatça yapılamadığını, 

5. Programda değerlendirme ölçütlerine yer verildiğini,  

6. Gereksiz ifadelerin olmadığını,  

7. Öğrencinin derse katıldığını,  

8. Yeterli donanıma sahip olduklarını, 

9. Öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduklarını ve yeni programın eskisine 

göre daha yararlı bulunduğunu öğretmen görüşlerine dayanarak tespit etmişlerdir. 

Öztürk ve Tuncel (2006) “Yeni 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı 

İle İlgili Öğretmen Görüşleri” konulu araştırmalarında; öğretmenlerin 2/3’den fazlasının yeni 

programı Türkiye Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu insan tipini yetiştirecek nitelikte 

buldukları belirtilmektedir. Araştırmanın diğer sonuçları aşağıda özetlenmiştir: 
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Öğretmenlere göre sınıfların kalabalıklığı, dersliklerin mekân olarak küçüklüğü ve 

özellikle sosyoekonomik açıdan alt düzeydeki yerleşimlerde bulunan okullarda araç-gereç 

yetersizliği yeni programın başarıya ulaşmasında en büyük engeldir. Öğretmenler 

kazanımların aksine program içeriğini yeterli bulmamışlardır. Değerlendirme boyutunda ise 

tepkiler büyük çoğunlukla olumsuz olmuştur. Programın değerlendirme boyutunu yeterince 

anlamadıklarını ve uygulamada ciddi zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

Araştırmada yukarıdaki tespitlerden sonra, değerlendirme çalışmalarının aralıksız 

sürdürülmesi, öğretmenlerin bilgilendirilmesi, uygulamadaki fizikî yetersizliklerin ortadan 

kaldırılması önerilmektedir. 

Aykaç ve Başar (2005) “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Eğitim Programının 

Değerlendirilmesi” konulu bildirilerinde iki programın karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve 

öğretmen görüşlerinden elde edilen verilere göre yeni Sosyal Bilgiler Eğitim Programının 

yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlandığı, bu yönüyle öğrenci merkezli 

yöntemlerin uygulanmasına, öğretme sürecine öğrencinin aktif bir şekilde katılımına ve 

bilginin öğrenme sürecinde öğrenci tarafından yapılandırılmasına imkân sağladığı tespit 

edilmiştir. Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime önemli bir adım atıldığı 

ancak, program başarısının uygulama aşamasında tüm faktörlerin etkili bir şekilde 

kullanılmasına bağlı olduğu ifade edilmiştir. Bu açıdan programın aceleye getirildiği, gerekli 

ortam ve şartların hazırlanmadığı, sınıf mevcutlarının düşürülmediği ileri sürülmektedir. 

Araştırmada programın değerlendirme yaklaşımı olumlu bulunmakla birlikte 

öğretmenlerin bu konuda yeterli olmaması ve sınıfların kalabalık olması nedeniyle her 

öğrencinin bireysel olarak değerlendirilmesinin çok uzun zaman aldığı dile getirilmektedir. 

Tespit edilen başka bir konu ise öğretmenleri yeni program, öğretim stratejileri, 

değerlendirme teknikleri gibi konularda yeterice bilgilendirilmediğidir. Programın 

uygulanmasında kaynak, araç-gereç ve materyal eksikliğinin de öğretmenlerin önünde engel 

olduğu belirtilmektedir. 

Yaşar (2005) “Sosyal Bilgiler Programı ve Öğretimi” konulu çalışmasında 2004-2005 

öğretim yılında pilot uygulaması gerçekleşen Sosyal Bilgiler Öğretim Programını, Programın 

Hazırlanma Gerekçesi, Programın Hazırlanma Sürecinde İzlenen Yaklaşım, Programın 

Dünyadaki Eğilimlere Uygunluğu, Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Geleneği ve 2004 

Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Daha Önce Uygulanan Programlardan Farklılaşan 
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Yönleri ve 2004 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Uygulamasında Karşılaşılabilecek 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıkları altında değerlendirmiştir. 

Araştırmada programın uygulanması sırasında karşılaşılabilecek sorunlar şu şekilde 

sıralanmaktadır: 

1. Öğretmenlerin karşılaşabileceği sorunlar; 

- Programı yeterince kavrayıp benimseyememe. 

- Öğretme-öğrenme sürecinde yapılandırmacı anlayışa uygun tutum ve davranışlar 

sergileyememe. 

- Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan eğitim ortamları düzenleyememe.  

- Demokratik değerlerin öğretimine yönelik tutum ve davranışlar gösterememe. 

- Öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin olmalarını ve sorumluluk üslenmelerini 

gerektiren öğretim yöntem ve tekniklerini sınıf ortamında etkili bir biçimde 

uygulayamama. 

- Programda etkinlikler için öngörülen süreyi etkili olarak kullanamama. 

- Programda önerilen öğretim teknolojilerinden gerektiği biçimde yararlanamama. 

- Ölçme ve değerlendirme konusunda değerlendirme tekniklerini etkin bir biçimde 

kullanamama. 

- Programın uygulanması sürecinde aile, okul çalışanları ve diğerleri ile etkin 

işbirliği yapamama. 

2. Aileler yeni bir sistemle karşılaşacaklarından uyum sağlamada zorluklar 

yaşayabilirler.  

3.  Öğrenciler yeni programdaki rollerine uyum sağlamakta güçlük çekebilirler. 

4. Gerekli olan araç-gereç, kaynaklar ve okulların fizikî şartları programın 

uygulamasında yetersiz kalabilir. 

5. Programın birleştirilmiş sınıflarda uygulanmasında birtakım sorunlar yaşanabilir.

 Yukarıda sıralanan sorunlara getirilen çözüm önerileri ise şunlardır: 

1.  Öğretmen eğitimi programları yapılandırmacı kuram ışığında yeniden gözden 

geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
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2.  Halen görevinde olan öğretmenlere yapılandırmacı yaklaşım ve programın 

uygulanmasına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları 

düzenlenmelidir. 

3. Program öğretmenler için karmaşık bir görünüm arz etmektedir. Bu durum ortadan 

kaldırılmalıdır. 

4. Aileler, okul yöneticileri ve müfettişler başta olmak üzere tüm okul çalışanlarının 

program konusunda bilgilendirilmelerinde büyük yarar vardır. 

5. Okullar, insan kaynakları, öğretim teknolojileri ve araç-gereçler program açısından 

uyumlu hale getirilmelidir. 

6. Uygulamanın gerçekçi ve sürekli olabilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 

eğitim kurumları içinde ve kurumlar arasında iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi, 

yeniliklere uygun bir okul ve yönetim modelinin kurulması gerekmektedir.  

Merter (2005) “Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersi Programının Eğitim Sosyolojisi 

Bakış Açısından Olumlu ve Olumsuz Eleştirisi” konulu çalışmasında yeni Hayat Bilgisi ve 

Sosyal Bilgiler programlarını eğitim sosyolojisi açısından incelemiş ve aşağıdaki tespitleri 

yapmıştır: 

1. Programlar yapısalcı veya oluşturmacı yaklaşım adı verilen, öğrencilerin dış 

dünyadaki bilgileri algıları yoluyla alarak, öğretmene ihtiyaç uymadan bu bilgileri 

anlamlandırması prensibine dayanan yaklaşımı başarı ile uygulamış, öğretim etkinliklerini bu 

yaklaşıma göre düzenlemiştir. Ayrıca bu program Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler derslerini 

öğretmen merkezli olmaktan çıkarmış, öğrenci merkezli bir ders haline getirmiştir. Matematik 

ve Türkçe derslerinin temaları ile ilişki kurarak derler arasındaki etkileşimsizliği ve 

parçalanmışlığı gidermiştir. 

2. Programlar bireysel kişilik gelişimini esas almış, psikoloji ve rehberlik ağırlıklı bir 

program özelliği göstermektedir. Fakat bireyin içinde yaşadığı toplum ve kültür yeterince 

hedef belirleyici olarak ele alınmamıştır. 

3. Yeni Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programında mikro eğitim sosyolojisi 

yaklaşımı benimsenmiş, sosyal davranışlar büyük toplum içinde değil de, mikro toplum 

olarak nitelendirilen okul içerisinde kazandırılmaya çalışılmıştır. 
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4. Programlar aktivite ilkesini esas aldığı için, programda toplumsal faydayı ve 

sosyalleşmeyi sağlayacak hedef, davranış ve etkinlikler yeterince yer almamıştır. 

5. Programlar kent okulları ile köy okulları, gelir düzeyi yüksek semt okulları ile gelir 

düzeyi düşük semt okulları arasındaki fırsat eşitsizliğini artırıcı nitelikte görülmektedir. 

6. Toplumun temel kurumu olan aile kurumuna, milli kültüre programda yeterince yer 

verilmemiş, bu konularla ilgili etkinlikler yeterli düzeyde düzenlenmemiştir. Programlar çok 

uluslu, çok kimlikli, hoşgörülü bir dünya vatandaşı yetiştirmeyi amaçladığı, farklı kültürlere 

ve farklı dinî gruplara mensup kişileri sorgulamadan kabul eden bir anlayışa sahip olduğu 

için, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ile tam olarak uyuşmamaktadır. Programda 

Türk Kültürü ve Türk Ulusu kavramlarından özenle kaçınılmıştır. 

7. Yeni Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Programı uzak hedefleri gerçekleştirecek bir 

program olarak gözükmemektedir. Bu programlar ile “Atatürk ilke ve inkılâplarını 

benimsemiş, bu ilkeleri korumayı kendine şiar edinmiş, demokratik, laik hukuk devleti olan 

Türkiye Cumhuriyeti’ne içten bağlı bir yurttaş olmayı kabul etmiş, ülkesini, bayrağını, 

ulusunu seven, üniter yapımızı koruyan, ileriyi gören, düşünen, teknoloji kullanan, insan 

haklarına saygılı, ulusunun çıkarını kendi çıkarı üzerinde tutan bir birey yetiştirmek” 

mümkün görünmemektedir. 

8. Programda öğretmenlerin kullanmasını bilmediği, süreci ölçmeye yönelik araçlar 

geliştirilmiş ve bu araçlarla nasıl bir ölçme değerlendirme yapılacağı konusunda ek bilgi 

verilmemiştir. 

9. Bir yıllık denemeden sonra uygulanmak istenen programın ürünü bir yılda ortaya 

çıkmaz ve eksikleri belirlenemez. 

MEB Komisyon (2005) “Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme 

Raporu” adlı çalışma altı kişilik bir ekip tarafından hazırlanarak Mayıs 2005’te Eğitim 

Reformu Girişimi’ne teslim edilmiştir. Raporda ilköğretim okullarının 1.-5. sınıfları için 

hazırlanan Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ile Fen ve Teknoloji derslerinin 

öğretim programları, Dış Ölçütler, İç Ölçütler, Özellikler ve Öneriler olmak üzere üç bölümde 

incelenmiştir. Raporun, bu araştırmanın konusu ile ilgili olan bölümlerinden özet bilgiler 

aşağıda verilmiştir. Dış Ölçütler başlığı altında toplanan tespitler: 

1. Yeni Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında, disiplinler arası bir yaklaşımla 

sosyal bilimler ve vatandaşlık bilgisinin çok yönlü olarak ele alındığı, sosyal bilim ve 
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yansıtıcı düşünme alanı olarak sosyal bilgiler anlayışının temel alındığı görülmüştür. 

Programın vizyonu 21.yüzyıl için ulusal ve evrensel değerler çerçevesinde verilmiştir. 

Programın temel yaklaşımı, çağdaş gelişmeler ışığında öğrenciyi merkeze alan öğeler 

taşımaktadır.  

2. İçerik: Yeni programda içerik, öğrenme alanları altında üniteler ve kavramlardan 

oluşmaktadır. Genel olarak tematik yaklaşım ve küresel bağlantılarla desteklenen yakından 

uzağa ilkesinin uygulandığı gözlenmektedir. Programda yer alan temel kavramlar her sınıf 

için ve psikoloji, antropoloji, coğrafya, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve tarih gibi alanlar 

için giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeylerinde verilmiştir. Buna göre 4. sınıfta 53, 5. sınıfta 

60 kavram bulunmaktadır. 

3. Amaçlar: Eski ve yeni programların farklılaştığı önemli özelliklerden birisi de 

öğrenme çıktıları için kullanılan terminolojidir. Önceki programlarda “ amaç”, “hedef” ve 

“hedef davranışlardan” bahsedilirken yeni programda bu terminoloji terk edilerek yerine 

“kazanım” ifadesi kullanılmıştır. Bu kullanımın amaç olarak yüzeysel olmadığı, aksine 

programın benimsediği felsefi yaklaşıma uygun bir çıkış olduğu söylenebilir.  Programlarda 

kazanım sözcüğü kullanılarak daha çok öğrenciyi merkeze alan bir tutum takınılmıştır. Öte 

yandan yeni programların becerilere ağırlık verdiğini gözlenmiştir. 

4. Öğrenme-Öğretme Süreci: Yeni Sosyal Bilgiler programında öğrenme-öğretme 

süreçleri ve öğretmenin rolü daha ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Kavramların, değerlerin 

ve becerilerin öğretimi ile ilgili uygulama sürecine dönük öneriler yapılmıştır. Her sınıf için 

öğrenme alanları ve ünitelerine göre verilen programda kazanımları gerçekleştirmek üzere 

önerilen etkinlik örnekleri ve açıklamalar altında öğrenme-öğretme durumu ile ilgili öneriler 

yapılmıştır. Burada da Hayat Bilgisi programında olduğu gibi sınıf-okul içi ve dışı etkinlik, 

inceleme gezisi, ders içi ve diğer derslerle ve ara disiplinlerle ilişkilendirme ayırt edilerek 

belirtilmiştir.  

5. Ölçme-Değerlendirme: Yeni Sosyal Bilgiler programında ölçme ve değerlendirme, 

öğretim süreci ile birlikte ve destekleyici bir biçimde ele alınmış ve programın temel 

yaklaşımına uygun değerlendirme yaklaşımı önerilen araç ve yöntemlerle açıklanmıştır. Yine 

Hayat Bilgisi programına paralel olarak çeşitli yöntem ve tekniklerin yanı sıra öz 

değerlendirme,  gözlem, öğrenci ürün dosyası, performans değerlendirme, çok yönlü 

değerlendirme amacıyla farklı değerlendirme ölçekleri önerilmiştir.  
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Raporda İç Ölçütler başlığı altında programın öğeleri olan kazanımların, etkinlik 

örneklerinin, açıklamaların ve ölçme değerlendirmenin yaklaşım, değerler/beceriler, açıklık, 

esneklik, öğrenciye görelik, süreklilik ve tutarlılık ölçütleri açısından yapılan incelemelerin 

sonuçlarına yer verilmiştir. Sosyal Bilgiler Programı ile ilgili tespitler aşağıda verilmiştir. 

1. Sosyal Bilgiler programında genel olarak göze çarpan özellik, öğrenci merkezli 

yaklaşıma uygun öğelerin daha az belirgin olmasıdır. Her ünitede kazanımlarla birlikte 

tekrarlanan “doğrudan verilecek beceri” ve “doğrudan verilecek değer” ifadeleri yaklaşımla 

bağdaşmayan özellikler olarak göze çarpmaktadır. Değerlendirme sürecinde genel olarak 

birçok yöntem ve araç birlikte ve açıklama yapılmadan verilmiştir. Buna karşılık programda 

olumlu bir yön her sınıf ve ünite için ayrıntılı etkinlik örneklerinin sunulmasıdır. 

2. Genel olarak 1-5.sınıf programlarına bakıldığında becerilerin ve değerlerin tam bir 

süreklilik göstermediği söylenebilir. Bazı durumlarda beceri ile değerlerin ya da kişisel 

niteliklerin nasıl ayırt edildiği de anlaşılamamıştır. Beceriler ve kişisel nitelikler ayrı ayrı ve 

bir birinden kopuk olarak sunulduğu için bu özelliklerin geliştirilmesinde devamlılığın nasıl 

sağlanacağı açık değildir. 

3. Sosyal Bilgiler 4. ve 5.sınıf programında kavramların listesi disiplin alanlarına göre 

giriş, geliştirme ve pekiştirme düzeylerinde verilmek üzere sunulmuş, ancak uygulamada nasıl 

yapılacağı ve bu kavramların Hayat Bilgisi 1, 2, 3.sınıf kavramları ile devamlılığının nasıl 

sağlanacağı anlaşılamamıştır.  

4. Genel olarak, yeni programlarda iç ölçütler açısından yapılan analizler sonucunda 

programların yeni yaklaşımlar doğrultusunda yenilenmesi ve değiştirilmesi için olumlu bir 

niyet ve çaba söz konusudur. 

Raporun son kısmında ise öğretmen ve öğrenci rollerindeki değişim, programlar 

arasındaki ilişkilendirmeler, programların değişim yeteneği, programların örtük özellikleri, 

eleştirel düşünme, sanat eğitimi ve estetik ve programların yürütülmesi için öneriler başlıkları 

altında çeşitli tespit ve bilgiler yer almaktadır.  

Atik (2006) “Yeni İlköğretim 1. Kademe Sosyal Bilgiler Programında Yaratıcılık” 

konulu çalışmasında Sosyal Bilgiler Programı’nda bir düşünme biçimi olan yaratıcılığın nasıl 

ele alındığını ve bu konudaki öğretmen görüşlerini tespit etmeye böylece programın bir 

değerlendirmesini yapmaya çalışmıştır. Araştırma sonunda ulaşılan sonuçlar aşağıda 

özetlenmiştir: 
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1. Öğretmenlerin yaratıcılıkla ilgili bilgileri yüzeyseldir. Konu ile ilgili olarak 

bilgilendirilmemişlerdir. 

2. İçerikte becerilere yer verilmemiş, bu becerilerle ilgili ayrı bir etkinlik 

düzenlenmemiş ayrıca beceri içerik ve kazanımlar arasında ilişki kurulmamıştır. 

3. Sosyal Bilgiler Programı’nın kazanımları arasında yaratıcı düşünme tutumunun 

kazandırılması yer almamaktadır.  

4. İçerik yüzeysel fakat kapsam olarak geniş tutulmuştur, bu durum bilgiyi 

derinlemesine aktarmaya uygun değildir. 

5. Programda hayal gücü ve sezgileri içeren kazanımlar yoktur. 

6. Programda değerlendirme süreci ve önerilen öğretim yöntem ve teknikleri yaratıcı 

düşünceyi geliştirecek niteliktedir. 

7. Ders kitapları yaratıcı düşünceyi geliştirecek niteliktedir. Çalışma kitaplarında 

öğrencilerin zevkle yapacağı etkinlikler mevcuttur. 
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BÖLÜM III 

 

YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Araştırma modeli, araştırma amacına uygun ve ekonomik olarak verilerin toplanması 

ve çözümlenebilmesi için gerekli şartların düzenlenmesidir. 

Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğretim Programı’nın öğretmen görüşleri doğrultusunda 

değerlendirmesinin yapıldığı bu çalışmada araştırma modeli olarak tarama modeli 

benimsenmiştir. Tarama modeli geçmişte ya da halen var olan bir durumu mevcut şekliyle 

betimlemeyi amaçlayan bir araştırma yaklaşımıdır. Bu tür çalışmalarda araştırmaya konu olan 

olay, birey veya nesne kendi şartları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 

1995).  

Çalışmada ilk olarak literatür taramasına dayalı olarak, Türkiye’de ilköğretimin tarihi, 

Türk Milli Eğitimi’nin yapısı, ilgili kanun ve yönetmelikler, sosyal bilimler ve sosyal bilgiler 

kavramları, yenilenen ilköğretim programları, yapılandırmacı öğrenme kuramı ve sosyal 

bilgiler programının çeşitli yönleri üzerinde durulmuştur. 

Verilerin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemleri 

kullanılmıştır. Nitel araştırma gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama 

yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamlarında gerçekçi ve bütüncül bir 

biçimde ortaya konulmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlanabilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2004). 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programına ilişkin bilgilere, programın 

uygulayıcısı olan öğretmenlerin görüşlerine başvurarak; nitel araştırma yöntemlerinden olan 

görüşme tekniğinden faydalanılarak ulaşılmaya çalışılmıştır. Görüşme, sosyal bilimlerde en 

çok kullanılan araştırma yöntemlerinden biridir. Özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde bu 

yöntem sosyal bilim alanında en yaygın veri toplama tekniklerinden biri haline gelmiştir. 

Bunun sebebi ise bu tekniğin, bireyin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, 

duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir yöntem olmasıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2004). 
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3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın çalışma evrenini Konya ilinin Meram ilçesinde bulunan ilköğretim 

okullarında, 2005-2006 eğitim öğretim yılında 4. sınıflarda görev yapmış olan sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. 

Her zaman kitlenin tamamı ile araştırma yapmak mümkün olmayabilir. Malî kaynaklar 

ve zaman yetersizliği kitleyi en iyi temsil eden örnekler seçerek örneklem yapmayı 

gerektirebilir ( DİE, 1999). Bu araştırmada da zaman ve malî yetersizlikler nedeniyle kolay 

ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi ile okullar seçilerek örneklem oluşturulmuştur. 

Örneklem grubunu Konya ili Meram ilçesinde bulunan 7 resmî ilköğretim okulunda görev 

yapan 33 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Katılımcıların özelliklerine ilişkin bilgilere 

araştırmanın bulgular ve yorumlar bölümünde yer verilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 

oluşturan öğretmenlerin okullara göre dağılımını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 11: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Okullara Göre Dağılımı 

OKULLAR ÖĞRETMEN 
SAYILARI 

ABDUSSAMET FAZİLET KUZUCU İLÖĞRETİM OKULU 4 

ALİ TAŞOLUK İLKÖĞRETİM OKULU 4 

ALPARSLAN İLKÖĞRETİM OKULU 4 

AYŞE SÖNMEZ İLKÖĞRETİM OKULU 7 

24 KASIM İLKÖĞRETİM OKULU 2 

ŞEHİT PİLOT BAYAN AYFER GÖK İLKÖĞRETİM OKULU 3 

DR. TEOMAN BİLGE İLKÖĞRETİM OKULU 3 

TİCARET BORSASI İLKÖĞRETİM OKULU 3 

MÜMTAZ KORU İLKÖĞRETİM OKULU 3 

TOPLAM 33 
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3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırma konusu belirlendikten sonra, konuyla ilgili bilgi toplamak amacıyla ilgili 

telif eserler, süreli yayınlar, kanun ve yönetmelikler, araştırmalar ve öğretim programı 

incelenmiştir. 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak görüşme kullanılmıştır. Görüşme soruları 

hazırlanmadan önce konu ile ilgili literatür incelenmiş, incelemeden elde edilen bilgilere 

dayanarak bir görüşme formu taslağı geliştirilmiştir. Hazırlanan taslak form örneklem dışında 

bulunan fakat örneklemle benzer özellikler gösteren 3 sınıf öğretmenine uygulanarak 

eksikliklerin giderilmesine çalışılmıştır. Düzenlenen taslak form son olarak uzman görüşüne 

sunularak geçerlilik çalışması yapılmış ve son şekli verilmiştir.  

Görüşmeler 2006 yılının Ekim ve Kasım ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerde katılımcılara programın kazanım, içerik, uygulama ve değerlendirme alanlarını 

kapsayan 19 adet yarı yapılandırılmış açık uçlu soru yöneltilerek görüşleri alınmaya 

çalışılmıştır. Bazı öğretmenler formların doldurulmasının uzun zaman alacağı düşüncesi ile 

formları doldurup daha sonra teslim etmiştir.   

 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada elde edilen verilerin çözümü ve yorumlanması aşamasında içerik analizi 

ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Görüşme formları tek tek çözümlenmiş, düz 

metin halindeki bilgiler öz bilgiler haline getirilerek hazırlanan görüşme kodlama anahtarına 

yerleştirilmiştir. Anahtara yerleştirilen veriler kodlanarak, ne sıklıkla tekrar edildikleri 

hesaplanmış ve frekansları verilerek tablolaştırılmıştır. Tablolarda verilen bilgiler 

doğrultusunda görüşme sonuçları ayrıca betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

İçerik analizi verilerin (sözlü veya yazılı materyaller) sistemli bir analizidir. Bu tür 

analizde veriler kodlanarak kategorileştirilir ve ne sıklıkla tekrar ettikleri tespit edilir. 

Tespitler genellikle frekans ya da yüzde tabloları şeklinde sunulur (Balcı, 1995).  

Betimsel analiz yaklaşımına göre elde edilen veriler, önceden belirlenen temalara göre 

özetlenir ve yorumlanır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre organize 

edilebileceği gibi, görüşme ve gözlem sürecinde kullanılan sorular ya da boyutlar dikkate 

alınarak sunulabilir. Betimsel analizde, görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 

yansıtmak için doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu tür analizde amaç elde edilen 
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bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu sebeple, elde 

edilen veriler önce mantıklı ve anlaşılır şekilde betimlenir. Daha sonra bu betimler yorumlanır 

yani açıklanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenerek bir takım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2004). 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 Bu bölümde İlköğretim Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Öğretim Programı’nın 

değerlendirilmesi amacıyla öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, verilere 

dayalı bulgular ve yorumlar yer almaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, 

frekans dağılımları verilerek ve araştırmaya katılanların görüşlerinden doğrudan alıntılar 

yapılarak desteklenmiştir. 

 İlk olarak aşağıda, araştırmaya katılan öğretmenlerin özellikleri tablo halinde 
verilmiştir. 

Tablo 12: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Özellikleri 
 

 
Tablo 12’de görüldüğü gibi görüşülen öğretmenlerin 15’i kadın, 18’i erkektir. 

Öğretmenlerin çoğu (24 öğretmen) 31-46 yaş aralığında yer almaktadır. Öğretmenlerin eğitim 

durumu: 14’ü Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği, 4’ü Lisans Tamamlama Programı, 2’si 

Eğitim Yüksekokulu, 1’i Eğitim Enstitüsü mezunudur. 12 öğretmen ise üniversitelerin 

Öğretmen Özellikleri     (n=33)                                                                      f 
Cinsiyet           
  Kadın       15 
  Erkek       18 
Yaş           
  23-30         7 
  31-38       14 
  39-46       10 
  47-59         2 
Eğitim           
  Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 14 
  Lisans Tamamlama Programı     4 
  Eğitim Yüksekokulu       2 
  Eğitim Enstitüsü       1 
  Diğer       12 
Hizmet Süresi         
  6-10       11 
  11-15       13 
  16-20         4 
  21 ve üzeri       5 
Okuttuğu Sınıftaki Öğrenci Sayısı     
  25-29         4 
  30-34         7 
  35-39       13 
  40 ve üzeri       9 
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Biyoloji, Tarla Bitkileri, Almanca Öğretmenliği, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İşletme, Tarımsal 

Mekanizasyon gibi farklı bölümlerinden mezun olmuşlardır. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin yarısına yakınının sınıf öğretmenliği ile ilgili olmayan bölümlerden mezun 

olması eğitim sistemi açısından bir problem olarak görülebilir. Hizmet sürelerine bakıldığında 

katılımcıların çoğunun (24 öğretmen) 6-15 yıllık öğretmenler olduğu görülmektedir. Okuttuğu 

sınıftaki öğrenci sayısı 30’un üzerinde olan öğretmen sayısı 29’dur. Bunlardan 9 öğretmenin 

görev yaptığı sınıfların mevcutları ise 40’tan fazladır. Uygulanan programın öğrenci merkezli 

olduğu düşünüldüğünde böyle kalabalık sınıflarda öğrenciyi aktifleştiren stratejilerinin 

uygulanmasında sıkıntılar yaşanacağı söylenebilir. 

 

4.1. KAZANIMLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

Tablo 13: Kazanımlar öğrencilerin daha çok hangi yönlerini geliştirmeye yönelik 

hazırlanmış? Sorusuna Öğretmenlerin Verdiği Cevaplar 

 
Öğretmen Görüşleri f 

İlgi ve meraklarını geliştirmeye yönelik hazırlanmış 2 

Yorumlama ve olaylar arasında ilişki kurma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış 3 

Düşünme-eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış 9 

Araştırma, inceleme yapma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış 7 

Duygu ve düşüncelerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış 2 

Sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış 5 

Problem çözme becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış 1 

Kendini, geçmişini ve yakın tarihini tanıyıp anlamaya yönelik hazırlanmış 3 

Yaparak yaşayarak öğrenmelerine yönelik hazırlanmış 3 

Çevrelerini tanıyıp uyum sağlamalarına yönelik hazırlanmış 4 

 
 
 
 Tablo 13’te görüldüğü gibi 9 kişi kazanımların, öğrencilerin düşünme-eleştirel 

düşünme becerilerini, 7 kişi ise araştırma, inceleme yapma becerilerini geliştirmeye yönelik 

hazırlandığını belirtmiştir. Ayrıca 5 öğretmen, kazanımların öğrencilerin sosyal yönlerini 

geliştirmeye yönelik hazırlandığını yönünde görüş belirtirken öğretmenlerin 4’ü kazanımların 

öğrencilerin çevreyi tanıyıp uyum sağlamalarına yönelik hazırlandığını ifade etmiştir. Bu 

konudaki öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 
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 “Kazanımlar öğrencilerin, eleştirel düşünme, sorgulama, sebep sonuç 

ilişkisi kurabilme, bildiklerinden yola çıkıp bilmediklerine ulaşabilme 

becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış…” (4. öğretmen) 

 “Öğrenme alanları, temalar ve kazanımların ayrıntılı 

açıklanması,…bilişsel duyuşsal gelişime fırsat vermesi, yorumlama, anlama ve 

düşünceyi resimler ve sunular ile anlatma imkanı vermektedir.” (20. öğretmen) 

 “Düşünme yönlerini geliştirmeye yönelik hazırlanmış.” (28. öğretmen) 

 “…Öğrencilerin ön yaşantılarından yola çıkarak, bilgiyi araştırarak, 

tartışarak bulmaya yönelik hazırlanmış, öğretmen değil öğrenci merkezli bir 

yapılanmaya gidilmiş.” (7. öğretmen) 

 “Öğrencilerin araştırarak ve yaparak öğrenmelerini amaçlamıştır. 

Bilgiyi hazır alma değil, bilgiye ulaşmayı öğretmeye çalışmaktadır.” (6. 

öğretmen)  

 “Öğrencilerin ilgilerini, meraklarını, sosyal yönlerini geliştirmeye 

yönelik hazırlanmış.” (1. öğretmen) 

 “Sosyal yönlerini geliştirmeye yönelik genel anlamda öğrenci merkezli 

bir program.” (18. öğretmen)   

 “Kazanımlar öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek ve çevreye 

uyumlarını sağlamak amacıyla hazırlanmış.” (14. öğretmen) 

 “Çevrelerinde yaşanan olayları algılama ve araştırarak öğrenmeye 

yönelik hazırlanmış.” (3. öğretmen) 

Bunların yanı sıra öğretmenler kazanımların öğrencilerin şu özelliklerini geliştirmeye 

yönelik olduğunu belirtmektedirler: ilgi ve meraklarını geliştirme, yorumlama olaylar 

arasında ilişki kurma, duygu ve düşüncelerini ifade etme, problem çözme, kendini, geçmişini 

ve yakın tarihini tanıyıp anlama, yaparak yaşayarak öğrenme. 

Yukarıdaki görüşlerden yola çıkılarak sosyal bilgiler 4. sınıf kazanımlarının 

öğrencilerin daha çok beceri yönlerini geliştirmeye yönelik hazırlandığı, araştırma, inceleme 

ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmeyi ön plana çıkardığı, çevreye uyumu ve sosyal gelişimi 

desteklediği söylenebilir.  
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Tablo 14: Kazanımlara İlişkin Öğretmen Görüşleri 

 

Öğretmen Görüşleri f 

Kazanımlar konularla bağlantılı olarak hazırlanmış 26 

Kazanımlar öğrenci seviyelerine uygun ve sade 23 

Bazı kazanımlar öğrenci seviyesinin üzerinde, bölgesel farklılıklar 
dikkate alınmadan hazırlanmış 

7 

Kazanımların ölçülebilirliği yetersiz 13 

Kazanımları ölçülebilir buluyorum 6 

Kazanımların sayısı konulara göre uygun (yeterli) 23 

Kazanımların sayısı fazla 4 

 
 
 Tablo 14’te görüldüğü gibi öğretmenlerin büyük çoğunluğu (26 kişi) kazanımların 

konularla bağlantılı olarak hazırlandığı görüşünü paylaşmışlardır. Yine öğretmenlerin çoğu 

(23 kişi) kazanımları öğrenci seviyelerine uygun ve sade olarak tanımlarken, 7 kişi 

kazanımların öğrenci seviyelerinin üzerinde olduğunu ve bölgesel farklılıklar dikkate 

alınmadan hazırlandığını belirtmiştir. Bu konudaki öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda 

verilmiştir. 

“Kazanımlar konularla bağlantılı olmakla birlikte, genel kültüre yönelik 

kazanımlar da bulunmakta.” (2. öğretmen)  

“Güncel yaşamdan ya da güncel yaşama bağlı olabilecek durumlardan 

seçilen konuların kazanımlarla bağlantısı kolay kuruluyor.” (32. öğretmen) 

“Kazanımlar konularla ilgili olarak hazırlanmış, birbirlerini olumlu 

yönde tamamlıyor.” (29. öğretmen) 

“Kazanımlar öğrenci seviyesine uygun, sade ve belirli sınırlar içinde 

verildiği için uygundur.” (1. öğretmen) 

“Seviyelerine uygun, oldukça sade, kazanımlarını ölçme daha da 

kolaylaşmıştır. Araştırmaya yöneltmiştir.” (18. öğretmen) 

“Kazanımların öğrenci seviyelerine uygun olduğunu düşünüyorum.” (24. 

öğretmen) 
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“…ekinlikler ve buna bağlı davranışlar taşradaki öğrenci seviyelerinin 

üzerinde hazırlanmış… Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı göz önüne 

alınarak buradaki öğrencilerin seviyeleri göz önüne alınmalı.” (12. öğretmen) 

“İlköğretim çağındaki çocukların gelişim devresine uygun olmayan amaç 

ve hedefler vardır. Örneğin; değişim sırasında çıkabilecek engellerden 

etkilenmemeleri, değişime uyarlanmaları için risk alma ve kariyer gelişiminin 

öğretileceği belirtilmektedir. Rekabete dayalı ve girişimciliğe hitap eden 

kavramlar yetişkinleri ilgilendiren iktisadî kavramlardır.” (16. öğretmen) 

“Programın en zayıf tarafı kazanımların ölçülebilirliği, ölçme 

değerlendirme konusunda uygulayıcılara yeterli bilgi verilmemesi, bölgesel 

farklılıkların göz önüne alınmadan hazırlanmış olması…” (2. öğretmen) 

 

Tablo 14’te görüldüğü üzere 6 öğretmen kazanımları ölçülebilir bulurken 13 kişi 

kazanımların ölçülebilirliğinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 23 öğretmen 

kazanımların sayısını yeterli bulurken, 4 öğretmen kazanım sayısını fazla olduğu yönünde 

görüş bildirmiştir. Bu konudaki öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Kazanımların ölçülebilirlik düzeyi öğrenci sayıları düşünüldüğünde zor. 

Öğrencinin herhangi bir kazanımı kazanıp kazanmadığını bilmek zor 

olabiliyor.”(25.öğretmen) 

“Kazanımlar somut olmadığından ölçülebilmesi tam olarak 

gerçekleşmiyor.”(17.öğretmen) 

“Ölçülebilirlik özelliği tam olarak uygulanamıyor. Sınıf mevcutlarının 

yoğunluğu bire bir ölçmeyi zorlaştırıyor.”(1. öğretmen) 

“Kazanımlardaki ölçülebilirlik özelliği sıkıntılıdır. Çünkü yaşantılara 

yönelik kazanımları okulda ölçmek zordur.”(12. öğretmen) 

“Kazanımlar ölçülebilir, sade ve öğrenci seviyesine uygun nitelikte.”(10. 

öğretmen) 

“Seviyelerine uygun,… ölçme daha da kolaylaşmıştır.”(18. öğretmen) 

“Programda 8 tane tema olup, her temayla ilgili ortalama 6 kazanım 

verilmiştir. Yeterlidir.”(7. öğretmen) 
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“Kazanımlar sayı olarak 4. sınıf öğrencileri için normal…”(12. 

öğretmen) 

 Daha önce uygulanan Sosyal Bilgiler Dersi 4. Sınıf Programı 4 ünite ve 96 

hedeften oluşmaktaydı. Araştırmanın konusu olan yeni programda ise 8 öğrenme 

alanında 46 adet kazanım verilmiştir. Öğretmenlerin kazanım sayılarını yeterli 

bulmalarından yola çıkarak, kazanımların azaltılmasını olumlu buldukları söylenebilir. 

Kazanımların ölçülebilirliğinin yetersiz bulunması ise kazanımların eskiye göre daha 

soyut olması ve ölçme-değerlendirme sürecinde yaşanan sıkıntılarla açıklanabilir.  
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4.2. İÇERİĞE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

Tablo 15: İçeriğe İlişkin Öğretmen Görüşleri 

 

Öğretmen Görüşleri f 

Programın içeriği yeterli 16 

Programın içeriği yetersiz 8 

Programın içeriği öğrenci seviyelerine uygun, anlaşılır 27 

Programın içeriği öğrenci seviyelerinin üzerinde 2 

Konular arasında bütünlük sağlanmış 16 

Konular arasındaki bütünlük zayıf 5 

Diğer derslerle ilişkilendirme yapılmış 10 

Diğer derslerle ilişkilendirme zayıf 7 

Programın içeriği bilimsel gelişmelere uygun 9 

Program içeriğinin bilimsel gelişmelere uygunluğu zayıf 2 

Hikayeler uzun olduğu için öğrenciler bilgiye ulaşmada zorlanıyor 4 

Bilgiler çocuğun çevresinden ve anlaşılır 5 

Bazı konularda fazla ayrıntı verilmiş 4 

Program öğrenci merkezli ve araştırmaya yönelik, öğretmen yönlendirici 16 

 

 Tablo 15’de görüldüğü gibi 16 öğretmen program içeriğini yeterli bulurken 8 kişi ise 

içeriği yetersiz bulmaktadır. İçeriği yetersiz bulan öğretmenler programın bilgi yükünün az 

olduğunu, öğrencilere yeterince bilgi verilmediğini düşünmektedirler. İçeriğin öğrenci 

seviyelerine uygunluğu konusunda ise, 27 öğretmen öğrenci seviyelerine uygun ve anlaşılır 

şeklinde görüş bildirirken 2 kişi içeriği öğrenci seviyesinin üzerinde bulmuştur. Bu konularla 

ilgili öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

 “Programın içeriğini yeterli buluyorum. Bilgi yükü oldukça 

sadeleştirilmiş.”(3. öğretmen) 

 “Temalar öğrenci seviyesine uygun. Konular hayata yönelik. Öğrenme 

alanları ve kazanımlar azaltılmış, bilgiler kısa ve öz olarak verilmiş.”(20. 

öğretmen) 
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 “İçerik bence yeterli. Özellikle sadeleştirilmesi –bilgi yönünden- çok 

olumlu.”(30. öğretmen) 

 “İçerik hiç yeterli değil. Bilgi yükü olarak çok fakir, içerik olarak yeterli 

değil. Coğrafî ve tarihî konulara yer verilmemiş. Kültürel konulara çok yer 

verilmiş.”(12. öğretmen)  

 Tablo 15’de görüldüğü gibi 16 öğretmen 4. sınıf sosyal bilgiler dersi konuları arasında 

bütünlük sağlandığını belirtmiş, 5 kişi ise konular arsındaki bütünlüğün zayıf olduğu yönünde 

görüş bildirmiştir. 10 öğretmen program içeriğinde diğer derslerle ilişkilendirme yapıldığını, 

öğretmenlerden 7’si ise ilişkilendirmenin zayıf olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 9 öğretmen 

program içeriğini bilimsel gelişmelere uygun bulurken 2 kişi uygunluğun zayıf olduğunu 

belirtmiştir. Bu konularla ilgili öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

 “Konular arasındaki bütünlük, diğer derslerle ilişkilendirmeler iyi 

ayarlanmış. Bu sayede tüm dersler birbirleriyle bağlantılı bir şekilde işleniyor. 

Araştırmaya yönelik olması da diğer olumlu özelliği.”(32. öğretmen) 

 “Programda konular arasında bir bütünlük olduğu görüldü. Ayrıca diğer 

derslerle –Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji gibi- ilişkilendirilerek konular 

pekiştirilmiş.”(7. öğretmen) 

 “Konular arasında bütünlük sağlanmış, Türkçe dersi, Matematik ve diğer 

derslerle ilişkilendirme var. Geçmişten bugüne teknolojik, bilimsel gelişmeler 

örneklerle açıklanmış.”(24. öğretmen) 

 “Fen ve Teknoloji, Türkçe derleriyle pek bağlantısı yok. Daha çok 

bağımsız konular işlenmiş.”(6. öğretmen) 

 “Konular arasında bütünlük biraz zayıftı, diğer derslerle ilişkilendirmeler 

aynı seviyede gitmedi.”(3. öğretmen)  

 Tablo 15’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin 4’ü hikayeler uzun 

olduğu için öğrencilerin bilgiye ulaşmakta zorlandığını belirtmektedir. 5 öğretmen bilgilerin 

çocuğun çevresinden ve anlaşılır olduğu şeklinde görüş bildirmiştir. 4 kişi ise bazı konularda 

fazla ayrıntı verildiğini dile getirmiştir. Ayrıca 17 öğretmen programın öğrenci merkezli, 

araştırmaya yönelik olduğunu ve öğretmenin yönlendirici olduğunu belirtmiştir. Bu 

konulardaki öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir.  
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 “Konular hikayelerle anlatılmış fakat daha kısa ve anlaşılır hikayeler 

olsa daha iyi olur. Hikayeler uzun olduğu için öğrencilerin bilgiye ulaşması 

zorlaşıyor.”(1. öğretmen) 

 “Konular çok hikayeleştirilmiş, bu sebeple öğrenciler hikaye kısmından 

çıkıp konunun bilgi kısmına ulaşmada zorlanıyor. Hikayeler daha kısa olup, 

konun özü vurgulanabilirdi.”(32. öğretmen) 

 “Bilgiler çocuğun yakın çevresinden ve anlaşılır.”(1. öğretmen) 

 “İçeriğin  yakın çevreden seçildiğini görüyorum…”(14. öğretmen) 

 “Bazı konuların içeriğinde aşırı ayrıntı niteliği taşıyan bilgiler 

bulunmaktadır.”(2. öğretmen) 

 “Yeni Program öğrenci merkezli, öğretmen yönlendirici. Öğrencinin 

araştırıp öğrenmesi hedeflenmiş.”(6. öğretmen) 

 “Eski program öğretmen merkezli öğrenciyi ezbere yöneltiyor… Yeni 

program öğrenci merkezli öğretmen rehber durumundadır.”(1 öğretmen)  
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4.3. UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

Tablo 16: Uygulamaya İlişkin Öğretmen Görüşleri 
 

Öğretmen Görüşleri f 

Programın uygulaması ile ilgili olarak yeterince bilgilendirilmedim 28 

Öğrenci aktif, araştırmacı, kendine olan güveni artıyor, öğretmen rehber 17 

Etkinlikler ve araştırmaya yönelik performans çalışmaları öğrenci merkezli 
öğretime geçişin önünü açmıştır 

1 

Etkinlikler çocukların kendine güvenlerini ve ifade yeteneklerini artırıyor 3 

Etkinlikler uygulanabilir ve öğrenci seviyelerine uygun 4 

Etkinlikler öğrencilerin zevkle, severek yapacağı şekilde hazırlanmış 8 

Etkinliklerin sayısının fazla olması ve zaman yetersizliği uygulamayı 
zorlaştırıyor 

11 

Sınıfların kalabalık olması uygulamayı olumsuz etkiliyor 6 

Ders araç gereçleri, materyallerin eksik oluşu uygulamayı olumsuz etkiledi 19 

İnternet ve kaynak kitapların olmayışı uygulamada sıkıntı yarattı 12 

Kılavuz kitapların elimize geçmemesi ders işlenişinde sıkıntı yarattı 10 

Öğrenci-veli-öğretmen işbirliğini gerekli, veli daha aktif  5 

Araştırma ve performans ödevleri veliye yük getiriyor 4 

Velilerin ilgisi yetersiz 13 

Ders kitapları güzel, renkli ve ilgi çekici 2 

 
 
 Tablo 16’ya bakıldığında öğretmenlerin çoğunun (28 kişi) programın uygulaması ile 

ilgili olarak yeterince bilgilendirilmediklerini ifade ettikleri görülür. Bu durum, yeni bir 

programın uygulandığı düşünülürse önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Katılımcıların 17’si ise öğrencilerin aktif ve araştırmacı olduğunu, kendilerine güvenlerinin 

arttığını ve öğretmenin uygulamada rehber rolünde olduğunu belirtmiştir. Bu konularla ilgili 

öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

 “Müfredatın benimsediği öğretim ilke ve yöntemleri, amaç ve kazanımlar 

ile mevcut öğretmenlerin bilgi ve yetişme biçimleri arasında ciddi bir çelişki var. 

Öğretmen merkezli bir anlayışla yetişen ve o şekilde eğitim veren binlerce 

öğretmen yeni sisteme uyum sağlayamamış, bu kadar öğretmene hizmet içi 
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eğitim verilmemiş, yeterince bilgilendirilmemiş, kaderlerine terkedilmiştir.”(16. 

öğretmen) 

 “Yeni programla ilgili tanıtım seminerine katıldım. Ancak yeterince 

bilgilendirildiğimiz söylenemez.”(1. öğretmen) 

 “Programın uygulayıcıları olarak bizler yeterince bilgilendirilmedik. 

İlköğretim okullarında değiştirilen bütün konular birkaç günlük bir seminerle 

verildi.”(7. öğretmen)  

 “Öğrenci aktif, öğretmen rehber, çocuk araştırmacı, bunun sonucunda 

kendine güven ve ifade gücünü ortaya çıkartıcı. Önceki program ezberci ve 

öğretmen merkezliydi.”(32. öğretmen) 

 “Öğrenciyi daha fazla merkeze alan ve geleneksel yöntemlerden farklı 

yöntemler öneren bir yapısı var. Etkinliklere dayanan öğrenme var. Araştıran,  

sorgulayan, eleştiren, problem çözen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş.”(25. 

öğretmen) 

Tablo 16’da görüleceği üzere araştırmaya katılan öğretmenler uygulamanın önemli bir 

parçası olan etkinlikler konusunda da çeşitli görüşler belirtmişlerdir. Bu görüşler şunlardır: 

Etkinlikler ve araştırmaya yönelik performans çalışmaları öğrenci merkezli öğretimin önünü 

açmıştır (1 kişi). Etkinlikler çocukların kendine güvenlerini ve ifade yeteneklerini artırıyor (3 

kişi). Etkinlikler uygulanabilir ve öğrenci seviyelerine uygun (4 kişi). Etkinliklerin çoğu 

öğrencilerin zevkle yapacağı şekilde hazırlanmış (8 kişi). Etkinliklerin sayısının fazla olması 

ve zaman yetersizliği uygulamayı zorlaştırıyor (11 kişi). Öğretmenlerin bu konuyla ilgili 

görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Etkinlikler ve araştırmaya yönelik performans çalışmaları, öğrenci 

merkezli öğretime geçişin önünü açmıştır… Etkinlik uygulamaları öğrencileri 

uzun ve sıkıcı yazı yazma derdinden kurtarmış görsellerin etkinliklerde yer 

alması olumlu bulunmuştur.”(2. öğretmen) 

“Etkinlikler, çocukların ifade becerilerini geliştirici olması güzel, 

uygulanabilir özellik taşıması iyi. Olumsuz yönü ise etkinlik sayısı oldukça fazla 

ve benzer etkinliklerin sıklıkla tekrarlanması, zaman yetersizliği uygulamayı 

zorlaştırıyor.”(32 öğretmen) 
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“Etkinliler çocukların kendilerine güven ve ifadelerini artırıyor… 

uygulanabilir ve seviyeye uygun… etkinlik sayısının çok olması, birbirine 

benzeyen etkinliklerin fazla olması ve zamanın yetersizliği uygulamayı 

zorlaştırıyor.”(1. öğretmen)   

“Etkinlikler konunun anlaşılmasını sağlamak açısından güzel. 

Öğrencilerin yorumlama gücünü artırıyor.” (24. öğretmen) 

“Öğrencilerin etkin olmasından dolayı ilgi arttı. Etkinlikler oyunlarla, 

farklı şekillerde yapıldığı için severek yapıldı.” (27. öğretmen) 

“Etkinliklerin bir çoğu öğrencilerin zevkle yapabileceği durumdaydı.” (6. 

öğretmen) 

“Öğrenci çalışma kitaplarında konularla ilgili etkinliklerin fazlaca 

olması ders saatinin yetmemesine neden olmaktadır. Konular 

yetiştirilememektedir.” (7. öğretmen) 

“Etkinliklerin fazla olduğunu ve hepsinin uygulanabilmesinin mümkün 

olmadığı…” (3. öğretmen) 

Katılımcılar genel olarak etkinliklerle ilgili olumlu görüşler bildirirken, etkinliklerin 

sayısının fazla oluşu nedeniyle zaman sıkıntısı yaşadıklarını da olumsuz görüş olarak dile 

getirmişlerdir. 

Tablo 16’da görüldüğü gibi öğretmenler uygulama sırasında karşılaştıkları bazı 

sorunları dile getirmişlerdir. 6 katılımcı sınıfların kalabalık olmasının uygulamayı olumsuz 

etkilediğini belirmiştir. Öğretmenlerin yarısından fazlası (19 kişi), programda öngörülen ders 

araç gereçleri ve materyallerin eksik oluşunun uygulamayı olumsuz etkilediğini belirtirken, 12 

öğretmen internet ve kaynak kitapların olmayışının sıkıntı yarattığı yönünde görüş 

bildirmiştir. Bunların yanı sıra 10 öğretmen de kılavuz kitapların ellerine ulaşmamasından 

kaynaklanan sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu konularla ilgili öğretmen 

görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

“Sınıf mevcudunun çok olmasından dolayı, sınıf ortamında karmaşa ve 

yapılan etkinliklerin değerlendirilmesinde güçlükler yaşandı.”(27. öğretmen) 
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“Sınıf mevcutlarının fazlalığı uygulamayı zorlaştırıyor…programda 

belirtilen kaynakların, ders araç ve gereçlerinin bulunmayışı, eksik olması 

olumsuz yönde etkiledi.” (32. öğretmen) 

“Çok sayıda gezi ve araştırmaya yönelik konu var. Kitap dışında etkinlik 

yapmak çok zor. Çünkü öğrencilerin ulaşabilecekleri kaynaklar çok sınırlı…bu 

programın uygulanmasını en fazla aksatan konu araç gereç, materyal, kaynak 

eksikliğidir.” (12. öğretmen) 

“Programın uygulayıcısı olan bizler yeterli bir hazırlık yapmadan 

uygulamaya geçtik. Öğretmen kılavuz kitapları yarıyıl ortasında elimize geçti. 

Ayrıca okullarımız araç gereç yönünden desteklenmeli.” (7. öğretmen) 

“Araştırma konularında sıkıntı yaşanıyor, her öğrencinin yeterince 

kaynağı yok… internet her öğrencinin evinde olmadığı için araştırma 

zorlaşıyor.”(13. öğretmen) 

“Öğretmen kılavuz kitaplarının eksik olması, internet ortamında 

araştırma gerektirmesi sıkıntılara yol açmıştır.” (15. öğretmen) 

“Öğretim yılı başlamasına rağmen kılavuz kitapları alamadık… cd,  dvd 

gibi kaynaklar verilmedi… Rehber kitapları ve yardımcı kaynakları alamadık 

ama alındığı söylendi…” (14. öğretmen) 

 Tablo 16’da görüldüğü gibi katılımcıların 5’i programın öğrenci-öğretmen-veli 

işbirliğine önem verdiğini ve veliyi daha aktif hale getirdiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin 4’ü 

araştırma ve performans ödevlerinin veliye yük getirdiğini belirtirken, 13 kişi velilerin 

ilgisinin yetersiz olduğu yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca 2 öğretmen ders kitaplarının güzel 

ve ilgi çekici olduğu ifade etmiştir. Öğretmenlerin bu konulara ilişkin görüşlerinden örnekler 

aşağıda verilmiştir. 

 “Velilerin öğrencilerin projelerinde etkin rol alması okulla ilişki 

kurmaları açısından yararlı olmuştur.” (16. öğretmen) 

 “Veli destekli bir program. Veliler çocuklarına yardımcı olabiliyorsa 

güzel.” (25. öğretmen) 
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   “Yeni program, öğrenci-veli-öğretmen işbirliğine daha çok ağırlık 

vermiş, veliyi daha aktif hale getirmiş. Ancak velilerin öğrencilere yeterli imkanı 

ve zamanı ayıramamaları uygulamayı olumsuz etkilemektedir.” (7. öğretmen) 

 “Program velilere fazla yük getiriyor, her veli ilgilenmiyor.” (13. 

öğretmen) 

 “Veliler, verilen araştırma, performans ödevleri hakkında bilgi sahibi 

olmadıkları için önce tepki gösterdiler. Yapılan araştırma ödevlerinin çok 

masraflı olduğunu söylediler.” (1. öğretmen) 

 “Ders kitapları renkli ve ilgi çekici.” (14. öğretmen) 

 Velilerin ilgisiz oluşu ve öğrencilerin araştırma ödevlerine tepki göstermelerinin 

nedeninin, program hakkında bilgilendirilmemeleri ve ailelerin ekonomik şartları ile ilgili 

olduğu söylenebilir. 
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4.4. DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

Tablo 17: Değerlendirmeye İlişkin Öğretmen Görüşleri 

Öğretmen Görüşleri f 

Değerlendirmeyle ilgili yeterli bilgi verilmediği, açıklama yapılmadığı için 
sorun yaşadım 

3 

Değerlendirme için zaman yeterli değil 17 

Değerlendirme formlarının sayısını fazla buluyorum 11 

Verilen ölçütlerle daha objektif bir değerlendirme yapılmakta 1 

Değerlendirme ölçeklerini uygulamak ekonomik değil 1 

Değişik ölçme tekniklerine yer verilmesi ve sürece yönelik değerlendirme 
yapılması olumlu 

4 

 

 Tablo 17’de görüldüğü gibi öğretmenlerin çoğu (17 kişi) değerlendirme için öngörülen 

zamanı yeterli bulmamaktadır. 3 öğretmen yeterli bilgilendirme yapılmadığı için sorun 

yaşadığını belirtmektedir. 11 öğretmen değerlendirme formlarının sayısını fazla bulmaktadır. 

Katılımcıların 4’ü programda değişik ölçme tekniklerine yer verilmesi ve sürece yönelik 

değerlendirme yapılmasını olumlu bulurken, bir öğretmen verilen ölçütlerle daha objektif bir 

değerlendirme yapıldığı belirtmiştir. Diğer bir öğretmende değerlendirme ölçeklerini 

uygulamanın ekonomik olmadığını ifade etmiştir. Bu konularla ilgili öğretmen görüşlerinden 

örnekler aşağıda verilmiştir. 

 “Değerlendirme hakkında yeni programda ve yönetmelikte yeterli bir 

açıklama bulunmadığından nasıl değerlendirmemiz gerektiği bizim için bir 

problemdi. Öğrencileri geçmiş yıllarda olduğu gibi değerlendirdik… Zaman 

değerlendirme için yeterli değil, form sayısının çokluğu da etkilidir.” (1. 

öğretmen) 

 “Konu sonlarındaki değerlendirme araçlarını kullanabildik. Fakat çok 

sayıda değerlendirmeye yönelik ölçütler var… Öngörülen zaman çok az. 

Değerlendirmenin her aşamasında problem yaşadık. Araçların uygulanmasında 

sıkıntı yaşadık. Sayı olarak çok fazla değerlendirme ölçeği var. Ayrıca ekonomik 

değil.” (12. öğretmen) 



 

 

79 

 

 “Verilen ölçütlere göre daha objektif bir değerlendirme yapılmaktadır, 

fakat çok fazla form verildiğinden –özdeğerlendirme, gözlem, grup 

değerlendirme gibi- zaman yetmiyor.” (7. öğretmen)  

 “Sonuca dayalı değil de sürece dayalı değerlendirmeler var. Bu yönüyle 

güzel. Çünkü öğrencinin ne oranda gelişebildiği önemli… Değerlendirme olayı 

abartılmış, çok fazla form var. Öğretmenlerin bu formların hepsini doldurması 

mümkün değil.” (25 öğretmen) 

 “Her ünitenin sonunda özet olması ve değişik ölçme tekniklerine yer 

verilmesi, sürece yönelik değerlendirme çalışmalarının yapılması olumlu.” (20. 

öğretmen) 

 

 Öğretmenlerin önemli bir kısmının değerlendirme için yeterli zaman olmadığını 

söylemeleri ve form sayılarını fazla bulmaları sınıf mevcutlarının fazla olmasıyla 

ilişkilendirilebilir. Yani bu olumsuz görüşlerin temelinde kalabalık sınıflar vardır. Sınıf 

mevcutlarının yeni program ve yaklaşımına uygun sayılara çekilmesi ile yukarıdaki 

sıkıntıların ortadan kalkacağı öngörülebilir.  
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4.5. ÖĞRETMENLERİN PROGRAMA İLİŞKİN ÖNERİLERİ 

 

Tablo 18: Öğretmenlerin Programa İlişkin Önerileri 

 

Öğretmen Görüşleri f 

Ders araç gereçleri ve kaynaklar okullara gönderilmeli 13 

Etkinliklerin sayısı azaltılmalı 7 

Etkinlikler çevrenin özelliklerine uygun hale getirilmeli 3 

Değerlendirme ile ilgili öğretmenlere bilgi verilmeli 8 

Değerlendirme ile ilgili formların sayısı azaltılmalı 5 

Türk milli kültürü ile ilgili kazanımlar çoğaltılmalı 1 

Öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve internet ortamı oluşturulmalı 8 

Veliler program konusunda bilgilendirilmeli 8 

 

 Tablo 18’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerden 13’ü ders araç 

gereçlerinin okullara gönderilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 7 öğretmen etkinliklerin sayısının 

azaltılması gerektiğini, 3 kişi de etkinliklerin çevrenin özelliklerine uygun hale getirilmesi 

gerektiğini belirtmiştir. Katılımcıların 8’i değerlendirme ile ilgili olarak öğretmenlere bilgi 

verilmesi yönünde görüş bildirmiş, 5 öğretmen de değerlendirme ile ilgili formların sayısının 

azaltılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların bu konularla ilgili görüşlerinden 

örnekler aşağıda verilmiştir. 

 “ Programda bahsedilen araç-gereç, materyal ve kaynaklar önceden 

okullara gönderilmeli… Öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlik sayısının 

azaltılması ve çevrenin özelliklerine uygun etkinliklere yer verilmesi gerekir.” (1. 

öğretmen) 

 “Okullarımız araç-gereç ve kaynak yönünden desteklenmeli, bilişim 

laboratuarları oluşturulmalıdır… Konuların daha iyi verilebilmesi için 

yapılabilir, çevre şartlarına uygun etkinliklere yer verilmelidir” (7.öğretmen) 

 “Ölçütler ve formların nasıl değerlendirileceği konusunda bilgi verilsin.” 

(32. öğretmen) 

 “Doldurulması mümkün olmayan formların sayıları azaltılarak 

uygulanabilir değerlendirme formları geliştirilmelidir.” (2. öğretmen)  
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 Tablo 18’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerden 8’i öğrencilerin 

kullanabileceği bilgisayar ve internet ortamının oluşturulması gerektiğini ifade etmiştir. 8 

öğretmen velilerin program konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir öğretmen 

de Türk milli kültürü ile ilgili kazanımların çoğaltılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu 

konulara ilişkin öğretmen görüşlerinden örnekler aşağıda verilmiştir. 

 “Konularla ilgili ders araç-gereçleri ve internetin olması 

gerekmektedir.” (8. öğretmen) 

 “Her sınıfta konuların araştırılması için internet olmalı.” (15. öğretmen) 

 “Türk milli kültürüne ait kazanımların çoğaltılması milletimizin 

yetiştirdiği şahsiyetlere daha fazla yer verilmesi, ilköğretim çağında öğrencilerin 

kendi kültürlerini özümsemelerini sağlayacak yoğunlukta bir program 

hazırlanması gerekmektedir… Velilerin program ve uygulamalarda üzerlerine 

düşen görevler konusunda bilinçlendirilmeleri gerekir.” (2. öğretmen) 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82 

 

BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. SONUÇLAR 

 Elde edilen verilere göre görüşülen öğretmenler 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programı’nda belirlenen kazanımların öğrencilerin daha çok aşağıda belirtilen yönlerini 

geliştirmeye yönelik olduğunu belirtmiştir. Bunlar: 

- Düşünme/eleştirel düşünme 

- Araştırma inceleme yapma 

- Sosyal yönlerini geliştirme 

- Çevreyi tanıyıp uyum sağlama 

- Yorumlama, olaylar arasında ilişki kurma 

- Yaparak yaşayarak öğrenme 

- Kendini, geçmişini ve yakın tarihini tanıma 

- Duygu ve düşüncelerini ifade etme 

- Problem çözme 

Bunların yanı sıra öğretmenler; kazanımların konularla bağlantılı olarak hazırlandığını, 

kazanım sayısının yeterli olduğunu, kazanımların öğrenci seviyelerine uygun ve sade 

olduğunu belirtmişler ancak öğretmenlerin yarısına yakını kazanımların ölçülebilirliğinin 

yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Bu olumsuz görüşün temelinde öğretmenlerin ölçme 

değerlendirme süreciyle ilgili yeterli bilgilerinin olmayışı, sınıfların kalabalık oluşu nedeniyle 

öngörülen zamanın yeterli gelmeyişinin yattığı söylenebilir. 

Öğretmenler 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı’nın içeriği ile ilgili çeşitli görüşler 

belirtmişlerdir. Bunların genel olarak olumlu olduğu söylenebilir. Öğretmenler bu konu ile 

ilgili olarak; Kazanımlarla ilgili görüşlerine paralel bir şekilde program içeriğinin yeterli 

olduğunu, öğrenci seviyelerine uygun, anlaşılır olduğunu, konular arasında bütünlüğün 

sağlanmış olduğunu, diğer derslerle ilişkilendirmenin yapılmış olduğunu, içeriğin bilimsel 

gelişmelere uygun olarak hazırlandığını, bilgilerin çocuğun çevresinden ve anlaşılır olduğunu, 

içeriğin öğrenci merkezli yaklaşıma uygun araştırmayı teşvik edici olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu görüşlerin yanı sıra bazı öğretmenler içerikte yer alan hikâyelerin çok uzun olduğunu bu 
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yüzden öğrencilerin bilgiye ulaşmakta zorlandığını ve bazı konularda fazla ayrıntı verildiğini 

dile getirmişlerdir. 

Programın uygulama sürecine ilişkin ulaşılan en çarpıcı sonuç öğretmenlerin 

tamamına yakınının uygulama ile ilgili yeterince bilgilendirilmediklerini ifade etmeleridir. Bu 

durum bakanlıkça gerçekleştirilen yeni programı tanıtım seminerlerinin amacına ulaşmadığını 

göstermektedir. 

Öğretmenler öğrenme öğretme sürecinde öğrencilerin; aktif ve araştırmacı bir rolü 

olduğunu, kendilerine güvenlerinin arttığını ve öğretmenlerin bu süreçte daha çok öğrencilere 

rehberlik ettiğini belirtmiştir. Uygulama sürecinin önemli bir boyutu olan etkinliklerle ilgili 

olarak öğretmenlerin; etkinlik ve performans çalışmalarının öğrenci merkezli öğretimin önünü 

açtığı, etkinliklerin öğrencinin ifade yeteneğini artırdığı, uygulanabilir ve öğrenci seviyelerine 

uygun olduğu, öğrencilerin zevkle severek yapacağı şekilde hazırlandığı görüşlerini ifade 

etmişlerdir. Ayrıca bazı öğretmenler öğrenci-veli-öğretmen işbirliğinin gerekli olduğunu, 

programın veliyi daha aktif hale getirdiğini belirtmiştir. Bazı öğretmenler ise ders kitaplarını 

güzel ve ilgi çekici bulmuşlardır. 

Öğretmenler görüşlerinde uygulama sürecinde karşılaştıkları güçlükler ve 

olumsuzlukları da belirtmişlerdir. Buna göre uygulamayı olumsuz etkileyen durumlar 

şunlardır: 

- Öğretmenlerin uygulama süreci ile ilgili yeterince bilgi sahibi olmamaları 

- Etkinliklerin sayısının fazla olması ve zaman yetersizliği 

- Sınıfların kalabalık oluşu 

- Ders araç gereç ve materyallerinin eksik oluşu 

- İnternet ve kaynak kitapların olmayışı 

- Kılavuz kitaplarının öğretmenlerin eline geçmemesi 

- Araştırma ve performans ödevlerinin veliye maddi yük getirmesi 

- Velilerin ilgisiz olması 

Programın değerlendirme boyutuyla ilgili olarak öğretmenler en çok değerlendirme 

formlarının sayısının fazla oluşundan ve zaman yetersizliğinde şikâyet etmektedirler. 

Sınıfların kalabalık olmasının bu şikâyetlerde önemli bir etken olduğu söylenebilir. Ayrıca 
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öğretmenler değerlendirmenin nasıl yapılacağıyla ilgili yeterli bilgilerinin olmadığını, gerekli 

açıklamalar yapılmadığı için sorunlar yaşadıklarını ve değerlendirme ölçeklerini uygulamanın 

ekonomik olmadığını belirtmektedirler. Bu olumsuz görüşlerin yanı sıra bazı öğretmenler 

değişik ölçme tekniklerine yer verilmesini ve sürece yönelik değerlendirme yapılmasını 

olumlu bulmuşlar, verilen ölçütlerle daha objektif bir değerlendirme yapıldığını 

belirtmişlerdir. 

Öğretmenler görüşmeler sırasında programın farklı boyutlarına yönelik çeşitli 

önerilerde bulunmuşlardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir: 

-     Ders araç gereçleri ve kaynaklar okullara gönderilmeli 

- Etkinliklerin sayısı azaltılmalı 

- Etkinlikler çevrenin özelliklerine uygun hale getirilmeli 

- Değerlendirme ile ilgili öğretmenlere bilgi verilmeli 

- Değerlendirme ile ilgili formların sayısı azaltılmalı 

- Türk milli kültürü ile ilgili kazanımlar çoğaltılmalı 

-    Öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve internet ortamı oluşturulmalı 

-     Veliler program konusunda bilgilendirilmeli 

Bütün bu sonuçlar dikkate alındığında öğretmenlerin 4. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim 

Programı’nın kazanım, içerik, uygulama süreci ve değerlendirme boyutlarını genel olarak 

olumlu buldukları söylenebilir. Fakat öğretmenler uygulama ve değerlendirme sürecinde 

birtakım sorunlar yaşamışlardır. Okulların fiziksel şartları düzeltilip, öğretmenlere gerekli 

hizmet içi eğitim verildiğinde bu sorunların büyük bölümü ortadan kalkacaktır. Ayrıca 

program gelişiminin sağlanması ve problemlerin belirlenip ortadan kaldırılması için program 

değerlendirme çalışmalarına devam edilmesi gerekmektedir.  
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5.2. ÖNERİLER 

1. Öğretmenler 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nın tanıtılmasına yönelik 

kapsamlı bir hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır. Özellikle programın uygulama ve 

değerlendirme süreci iyi anlatılmalıdır. 

2. Öğretmenler programın hazırlanmasında temel alınan yapılandırmacı öğrenme 

kuramı hakkında bilgilendirilmelidir. 

3. Öğretmenlerin uygulamada önemli bir yardımcısı olan kılavuz kitaplar öğretmenlere 

zamanında ulaştırılmalıdır.  

4. Öğretmenlerin yanı sıra yöneticiler ve velilere de program tanıtım çalışmaları 

düzenlenmelidir. 

5. Programın uygulama ve değerlendirme sürecinde uygulanması öngörülen etkinlikler 

ve formlar uygun sayılara indirilmeli, kırtasiyecilik azaltılmalıdır. 

6. Programın uygulanması için okullarda bulunması gereken ders araç gereç ve 

materyaller karşılanmalıdır. 

7. Sınıf mevcutlarının uygun sayılara indirilmesi için önlemler alınmalıdır. 

8. Okullarda öğrencilerin kullanabileceği bilgisayar ve internet bağlantıları bulunmalı 

ve okul kütüphaneleri zenginleştirilmelidir. 

9. Programda Türk Milli Kültürü’ne daha fazla yer verilmeli, milli kültürü 

kazandıracak etkinliklerin sayısı artırılmalıdır. 
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EK 1: Görüşme Formu 
 
 

GÖRÜŞME FORMU 
 

Merhaba! 
Adım Fatih Çetin, S.Ü. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı yüksek lisans 

öğrencisiyim. “İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri 
Doğrultusunda Değerlendirilmesi” konulu bir araştırma yapıyorum. Bu araştırmanın amacı, 
ilköğretim okullarının 1. kademesinde çalışan 4.sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda, 
4.sınıf Sosyal Bilgiler dersinin öğretim programında meydana gelen son değişikliklerin 
değerlendirmesini yapmak, öğretim programının değişmesinin eğitim ve öğretim açısından 
ortaya çıkardığı sonuçları belirlemek, bu sonuçlar hakkında bilgi vermektir. Bu araştırma 
kapsamında sizinle görüşme yapmak istiyorum. Yaptığım görüşmede verdiğiniz bilgiler 
sadece bu araştırmada kullanılacak ve kişisel bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır. 

Bu araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. 
 
 

Cinsiyetiniz:   Yaşınız:          Meslekteki Kıdeminiz:         Sınıfınızın Mevcudu:         

En son mezun olduğunuz okul ve bölümünüz:   

 

 
A- KAZANIMLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 
1-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında kazanımlar öğrencilerin daha çok hangi yönlerini 
geliştirmeye yönelik hazırlanmış? 
2-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında kazanımların konularla bağlantısı hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir? 
3-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında kazanımların, ölçülebilirlik, sınırlılık, sadelik ve 
öğrenci seviyelerine uygunluğuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
4-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında kazanımların sayısı hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 
5- Genel olarak yeni programı olumlu buluyor musunuz? Lütfen diğer görüşlerinizi belirtiniz. 
 
B- İÇERİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
 
1-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programının içeriğini yeterli buluyor musunuz? Programı bilgi yükü 
açısından nasıl değerlendirirsiniz? 
3-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programının içeriğinin anlaşılırlık, sadelik ve öğrenci seviyelerine              
uygunluğuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
4-Sosyal Bilgiler 4.sınıf programının, konular arasındaki bütünlük, diğer derslerle 
ilişkilendirmeler ve bilimsel gelişmelere uygunluğuna ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
5-Sosyal Bilgiler 4.sınıf programının içerik açısından önceki programa göre en önemli 
faklılıkları nelerdir? 
6-Lütfen konu ile ilgili olarak diğer olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi ve önerilerinizi 
belirtiniz. 
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C- UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
1-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programının uygulanmasıyla ilgili olarak yeterince 
bilgilendirildiniz mi? 
2-Sosyal Bilgiler 4.sınıf programının uygulanmasında en büyük sıkıntı hangi alanlarda 
yaşanıyor? 
Kendinizi eksik hissettiğiniz bir konu var mı? 
4-Sosyal Bilgiler 4.sınıf programında önerilen öğretme/öğrenme stratejisi, yöntem ve 
tekniklere ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
5-Sosyal Bilgiler 4.sınıf programının uygulama açısından önceki programa göre en önemli 
farklılıkları nelerdir? 
6-Ders araç gereci, materyal ve kaynaklara ilişkin düşünceleriniz nelerdir? 
7-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında yer alan etkinlikler ve uygulanması ile ilgili olumlu 
ve olumsuz diğer düşünce ve önerilerinizi lütfen belirtiniz. 
8-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programının uygulanmasıyla ilgili olarak velilere ilişkin görüşleriniz 
nelerdir? 
 
 
D- DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLER 
1-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında değerlendirmenin yapılabilmesi için verilen ölçütlere 
ilişkin görüşleriniz nelerdir? 
2-Sosyal Bilgiler 4. sınıf programında değerlendirme için öngörülen zaman yeterli mi? 
3-Değerlendirme sürecinde karşılaştığınız problemler nelerdir? 
4-Lütfen değerlendirmeye ilişkin diğer olumlu, olumsuz düşüncelerinizi ve önerilerinizi 
belirtiniz. 
 
 
 
 
 Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim. 
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EK 3: Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları  

 

Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları  

 Türk Milli Eğitim sisteminin 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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EK 4: Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri 

 

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;  

 “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. 

 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” (Kanun No:2709). 

 Eğitim sisteminde 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): 
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 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.  

  

Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları:  

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

toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenlenir.  

      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.  

 Eğitim hakkı:  

 Madde 7 - İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır.  

İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve 

kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.  

 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.  

 Süreklilik:  

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

esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına 
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yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da 

bir eğitim görevidir.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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.  

 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 Bakanlığı’nın denetimine tabidir.” 
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EK 5: İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 

Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî 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 hazırlanmıştır.   

Yönetmelik dokuz 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: Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları 

  2. Bölüm: Sınavlar 

  3. Bölüm: Sınıf Geçme 

  4. Bölüm: Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi 

  5. Bölüm: Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi 

Beşinci Kısım: Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

Altıncı Kısım: Kurullar, Meslekî Çalışmalar ve Komisyonlar  

Yedinci Kısım: Defter ve Dosyalar 

Sekizinci Kısım: Öğrenci Davranışlarının Değerlendirilmesi 

Dokuzuncu Kısım: Çeşitli ve Son Hükümler  

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

kuruluş, görev ve işleyişleri ile ilgili esasları düzenlemekte ve gündüzlü, pansiyonlu, yatılı, 

resmî 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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EK 6: İlköğretim Kurumlarının Amaçları 

 

İlköğretim Kurumlarının 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; 

a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak, 

b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası 

sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini 

yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,  

c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, 

geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, 

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, 

kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, 

hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetiştirmek, 

e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel, bilimsel, sportif 

ve sanatsal etkinliklerle millî kültürü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, 
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f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları 

arama alışkanlığı kazandırmak, 

g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve 

toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı 

konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar verme 

alışkanlığını kazandırmak,  

h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü 

gelişmelerini sağlamak, 

ı) Öğrencileri kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili 

biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları 

gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek, 

i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, 

meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek,  

j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel 

ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, 

k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, 

ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak yetiştirmek, 

l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve 

bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her 

durumda koruma bilincini kazandırmak, 

m) Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve 

tekniklerini öğretmek, 

n)  Öğrencileri bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek, 

o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında düşünsel 

becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve kullanmalarına yardımcı 

olmak, 

ö) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanı verimli 

kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, 

İlköğretim kurumlarının amacıdır. 
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EK 7: İlköğretim Kurumlarının Eğitim Öğretim İlkeleri 

 

İlköğretim Kurumlarının Eğitim Öğretim İlkeleri 

 İlköğretimde eğitim öğretim sürecinde göz önünde bulundurulacak ilkeler İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin (2003, s. 3-4) 6. maddesine göre şunlardır: 

 a) İlköğretimde sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ilköğretim çağındaki her Türk 

vatandaşının hakkıdır ve zorunludur.  

 b) İlköğretim kurumlarında karma eğitim-öğretim yapılır. 

 c) İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili 

kullanılması temel hedeftir. 

 ç) İlköğretim kurumlarının kuruluş ve işleyişi ile her türlü eğitim-öğretim 

programlarının hazırlanması ve uygulanmasında Atatürk ilke ve inkılâplarına uyulur. Evrensel 

değerler içinde millî kültürün öğrenilmesine ve geliştirilmesine önem verilir. 

 d) İlköğretim kurumları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin 

herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz. 

 e) Eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve 

programda belirtilen esaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçları 

gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve uygulanır. 

 f) İlköğretim kurumlarında herkese imkân ve fırsat eşitliği sağlanır. Ekonomik durumu 

iyi olmayan öğrencilere, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacıyla parasız yatılılık ve 

bursluluk imkânları sağlanır. Özel eğitim gerektiren ve korunmaya muhtaç çocukları 

yetiştirmek için özel önlemler alınır. 

 g) Eğitim-öğretim hizmetleri düzenlenirken öğrencilerin ilgi, istek ve yetenekleri ile 

toplumun ihtiyaçları dikkate alınır. 

 ğ) Demokrasi bilincinin geliştirilmesi amacı ile öğrenci, öğretmen, yönetici, personel ve 

velilerce; kurumda iş birliği, iş bölümü, seçme, seçilme, katılma ve düşüncelerini 

açıklayabilme gibi demokratik kuralların uygulandığı, sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı bir 

çalışma ortamı oluşturulur. 

 h) İlköğretim kurumlarında uygulanan, programlar, yöntem ve teknikler ile kullanılan 

eğitim teknolojisi; bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yenilenerek, okul, çevre ve ülke 

ihtiyaçlarına göre sürekli geliştirilir. 
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 ı) İlköğretim kurumlarında açıklık, güvenirlik ön planda tutulur. Eğitim-öğretim ve 

yönetim etkinliklerinin kurul ve komisyonlarca yürütülmesi, öğrenci, öğretmen, veli ve 

çevrenin gözetim ve denetimine açık tutulması sağlanır. 

 i) Kaynakların etkili ve verimli olarak kullanılması, eğitim-öğretimin kalitesinin 

artırılması ve kurumun rekabet gücünün geliştirilmesi sağlanır. 

 j) Okul ile aile ve çevrenin iş birliği sağlanır. 

 k) İlköğretimde öğrenciler, oldukları gibi kabul edilerek değer verilir. 

 l) Öğretmen, yeri geldikçe günlük olaylara ve fırsat eğitimine yer verir. 

 m) Öğrencilere temel bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak, öğrencilerin davranış, ilgi 

ve yeteneklerini belirlemek, programlar doğrultusunda başarılarını bir bütün olarak 

değerlendirmek, meslek alanlarını tanıtmak ve yönlendirmek için gerekli önlemler alınır. 

n) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin akranları ile birlikte kaynaştırma uygulamaları 

yoluyla eğitimlerini sürdürmeleri esastır. Bu öğrenciler eğitimlerini akranları ile birlikte aynı 

sınıfta sürdürebilecekleri gibi okulların bünyesinde açılacak özel eğitim sınıflarında da 

sürdürebilirler. Kaynaştırma yoluyla eğitim uygulamalarında özel eğitim ile ilgili mevzuat 

hükümleri uygulanır. 

 

  

 

 

 

 

 


