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Bu kitapta, 2018 yılında yürürlüğe konulan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı, 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı ile birlikte 
analiz edilerek değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. 
Araştırmanın ilk aşamasında 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programı 2006 Programı ile karşılaştırılmıştır. Sonrasında beş farklı 
üniversitenin Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapmakta 
olan 15 akademisyen ile 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programı hakkında görüşmeler yapılmıştır. Akademisyenlerin farklı 
unvan ve çalışma alanlarından olmasına dikkat edilerek amaçsal 
örneklem belirleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. 
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmış. 
Yapılan mülakatlardan elde edilen veriler temalara ayrılmış ortaya çıkan 
sonuçlar yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doküman analizi 
sonuçları ile desteklenmiştir. Programın yenilenmesi sürecinde 
akademisyenlerin yeteri kadar görüşü alınmadığı ve bilgilendirilmelerin 
program netleştikten sonra olduğu akademisyenlerin çoğunluğunca 
belirtilmiştir. 2018 programını aktarma noktasında akademisyenler 
kendini yeterli görmüştür. Diğer taraftan alan bilgisi derslerine ilişkin 
yapılan düzenlemeler, ders saatleri ve uygulama sürelerinin azalması ise 
olumsuz karşılanmıştır. Programda eğitim vurgusunun yapılması ve 
meslek bilgisi derslerinin düzenlemeleri akademisyenler tarafından 
olumlu karşılanmıştır. Bu noktada uzmanlık alanı eğitim olan ve pür 
alan olan akademisyenler arasındaki görüş ayrılığı dikkat çekmiştir. 
Seçmeli derslerde yapılan düzenleme üniversiteler arası birlik 
oluşturması sebebi ile olumlu karşılanırken, üniversiteler arası fiziki 
farklılıklar sebebi ile de olumsuz karşılanmıştır. Öğretmenlik 
uygulaması dersinin dönem ve saat artışı olumlu bulunmuş yalnız 
dördüncü sınıfa bırakılmaması diğer sınıf düzeylerinde de olması 
vurgulanmıştır.
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ÖNSÖZ 

Bu kitapta, 2018 yılında yürürlüğe konulan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı, 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı ile birlikte analiz 
edilerek değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın ilk 
aşamasında 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 2006 Programı 
ile karşılaştırılmıştır. Sonrasında beş farklı üniversitenin Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Anabilim Dalı’nda görev yapmakta olan 15 akademisyen ile 2018 Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Lisans Programı hakkında görüşmeler yapılmıştır. 
Akademisyenlerin farklı unvan ve çalışma alanlarından olmasına dikkat edilerek 
amaçsal örneklem belirleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik kullanılmıştır. 
Çalışmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmış. Yapılan 
mülakatlardan elde edilen veriler temalara ayrılmış ortaya çıkan sonuçlar 
yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular doküman analizi sonuçları ile 
desteklenmiştir. Programın yenilenmesi sürecinde akademisyenlerin yeteri kadar 
görüşü alınmadığı ve bilgilendirilmelerin program netleştikten sonra olduğu 
akademisyenlerin çoğunluğunca belirtilmiştir. 2018 programını aktarma 
noktasında akademisyenler kendini yeterli görmüştür. Diğer taraftan alan bilgisi 
derslerine ilişkin yapılan düzenlemeler, ders saatleri ve uygulama sürelerinin 
azalması ise olumsuz karşılanmıştır. Programda eğitim vurgusunun yapılması ve 
meslek bilgisi derslerinin düzenlemeleri akademisyenler tarafından olumlu 
karşılanmıştır. Bu noktada uzmanlık alanı eğitim olan ve pür alan olan 
akademisyenler arasındaki görüş ayrılığı dikkat çekmiştir. Seçmeli derslerde 
yapılan düzenleme üniversiteler arası birlik oluşturması sebebi ile olumlu 
karşılanırken, üniversiteler arası fiziki farklılıklar sebebi ile de olumsuz 
karşılanmıştır. Öğretmenlik uygulaması dersinin dönem ve saat artışı olumlu 
bulunmuş yalnız dördüncü sınıfa bırakılmaması diğer sınıf düzeylerinde de 
olması vurgulanmıştır. 

T.C. Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler 
ve Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı 
bünyesinde hazırlanan “2006 ve 2018 SOSYAL BİLGİLER 
ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMLARININ ANALİZİ VE 
AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ” adlı yüksek lisan tezinden yola çıkılarak 
oluşturulan bu eserin gelecekte yapılacak olan araştırmalara katkı sağlaması 
dileğiyle… 

Esengül ŞAHİN-Asım ÇOBAN-Amasya-2022 
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1.GİRİŞ 

İnsanlık var olduğundan beri eğitim kavramı da var olmuştur. 
Uygarlıkların gelişmişlik düzeyi nasıl olursa olsun eğitim bir şekilde kendine yer 
edinmiştir. Bireyin hayata gözlerini açtığı an ile başlayıp devam eden süreçte 
eğitim yoluyla bireylere birtakım bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırılmakta; 
bunun neticesinde insanlarda davranış farklılıkları meydana gelmektedir (Erden, 
1998). Burada öğrenmenin meydana geldiği her durumda insan davranışlarını 
farklılaştıran eğitim sürecinden bahsedilir (Varış, 1985). Buna göre eğitim, 
insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşması ile başlayan ve onun yaşamı 
boyunca devam eden bir süreç olarak tanımlanabilir (Başaran,1994). 

Eğitim faaliyetleri sonunda bireylerde birtakım öğrenmeler meydana 
gelir. Öğrenme, doğuştan getirilen davranışları, eğilimleri, olgunlaşmayı ve 
yorgunluk, ilaç vb. etkilerle meydana gelen organizmanın geçici durumlarını 
içine alan, çevredeki etkileşimler ile davranışların oluşması ya da değiştirilmesi 
sürecidir (Bower ve Hilgard, 1981). Sadece büyüme sürecinde değil, bireyin 
ilgilerinde ve yeterliklerinde belli bir zaman diliminde oluşan bir değişmedir 
(Gagne, 1983: Akt; Senemoğlu, 2012). Bu tanımların yanı sıra öğrenme ile ilgili 
kabul gören en genel tanım büyüme ve vücutta değişik etkiler ile oluşan geçici 
değişmelere bağlı kalmaksızın, yaşantı ürünü olarak meydana gelen davranışta ya 
da potansiyel davranıştaki nispeten kalıcı izli değişmedir. 

Öğrenmenin tam anlamıyla gerçekleşmesi için düzenlenen birtakım 
öğretim faaliyetleri vardır. Öğretim, örgütlü ve tertipli olarak çoğunlukla bir 
öğretim kurumunda öğretmenler tarafından, öğrencilere, araç gereç kullanılarak 
bilgi aktarılması ve öğretilmesi çalışmalarının tamamıdır. Farklı bir ifade ile 
öğretim, öğrenmenin yaşanması için girişilen düzenli, teşkilatlı, planlı çabaların 
bütünüdür ve bazen örgün eğitim olarak da nitelendirilir. Öğretim, eğitimin bir 
parçasıdır ve ancak öğretilen şeyler bireyin davranışlarında olumlu tarafta 
farklılıklar meydana getirmişse eğitim haline dönüşür (Akyüz, 2013).  

Ülkemizde eğitim, öğretim ve öğrenme faaliyetleri örgün olarak devlet 
okulları ve özel okullarda öğretmenler aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. 
Öğretmenlik mesleği, eğitim ile ilgili olan sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve 
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teknolojik tüm alanlara sahip, özel uzmanlık bilgi ve becerisini bazalan 
akademik çalışma ve mesleki becerileri kapsayan, profesyonel statüde uğraşı 
alanlarından biridir (Hacıoğlu ve Alkan, 1997). Eğitimde çeşitlilik; birey, eğitim 
düzeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış hareketlerinden 
ciddi şekilde etkilendiği için, ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini 
sağlamada öncelik öğretim programlarından değil öğretmen ve eğitim 
uygulayıcılarından beklenir. Eğitim, programların hedeflerini ve kazanımlarını 
gerçekleştirme sürecinde gerekli uyarlamaların öğretmen tarafından verilmesi 
beklenen hususlardandır (MEB, 2018). 

Öğretmenlerimizin gerekli eğitim ve öğretimi yapabilmesi için lisans 
dönemlerinde aldıkları eğitim fazlası ile önem arz etmektedir. Bu sebeple 
oluşturulan programların öğretmen yeterliliklerini, branş bazında alan bilgisi, 
öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür dersleri bakımından yeterli seviyede 
alması ve kendini yetiştirmesi gerekmektedir. 

Bu bağlamda da öğretmen yetiştirme programlarında lisans 
programlarının önemli bir yeri vardır. Çünkü eğitim fakültelerinde örgün bir 
şekilde devam eden öğretmenlik eğitiminde, akademisyen ve öğretmen adayları 
arasındaki en önemli köprüyü üniversitelerde uygulanan lisans programları 
oluşturmaktadır. Öğretmen yetiştirmede çok önemli bir yeri olan lisans 
programlarının birçok yönü ile incelenip değerlendirilmesi bu sebeple gereklidir.  

2018 yılının Mayıs ayında ülkemizde bulunan 25 öğretmenlik alanının 
(Almanca Öğretmenliği, Arapça Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor 
Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği, Coğrafya Öğretmenliği, Felsefe Grubu 
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Fransızca 
Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, 
Japonca Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Müzik 
Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik 
ve Psikolojik Danışmanlık, Resim- İş Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, 
Türkçe Öğretmenliği) lisans programı yenilendi. Yapılan değişiklikler sonucu 
programların incelenmesi ve yapılan incelemeler sonrasında değerlendirilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü gelecek kuşaklardan alacağımız teminatın 
yegâne unsuru öğretmendir ve onların alacakları eğitim ile topluma ışık 
tutmaları gerekmektedir.  

Sorumluluklarını bilen etkin ve etkili nesillerin yetişmesinde ilköğretim 
programlarımızda önemli bir görevi olan sosyal bilgiler dersini verecek olan 
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sosyal bilgiler öğretmenlerinin yetişmesi, yetiştirecekleri nesiller bağlamında çok 
önemlidir. Bu sebepledir ki sosyal bilgiler öğretmenlerinin alacakları eğitim bu 
hedefler boyutunda şekillenmelidir. Çalışmamızın oluşmasında bu düşünce 
hâkim olmuş ve problem durumumuz şekillenmiştir. 

1.1. Araştırmanın Problem Durumu 

Sosyal Bilimler ülkemizde ilk olarak tarih, coğrafya ve vatandaşlık bilgisi 
olarak ayrı ayrı okutuldu ise de 1990lı yıllardan itibaren sosyal bilgiler eğitimi 
olarak birleştirilip ortaokullarda okutulmaya başlanmıştır. Ortaokullarda 
okutulmaya başlanması ile birlikte yükseköğretimde eğitim fakültelerinde Sosyal 
Bilgiler Eğitimi adı altında bölüm açma ihtiyacı doğmuş ve ilk olarak Yüksek 
Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 1999 yılında bir Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı hazırlanmıştır. Sonrasında yaşanan 2005 yılında ilköğretim 
Sosyal Bilgiler derslerinde yapılan düzenlemelerle birlikte 2006 yılında yeni bir 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı oluşturulmuştur. Günümüze 
kadar kullanılan bu program ilköğretim programlarının tekrar düzenlenmesi, 
dünya ve ülkemizde yaşanan gelişim ve değişimler itibari ile tekrar gözden 
geçirilmiş ve 2018 yılında yeni bir sosyal bilgiler öğretmenliği programı 
oluşturulmuştur. Çalışma yapılan bu değişim ve gelişimler ile akademisyenlerin 
düşünceleri üzerine odaklanmış ve problem durumu oluşturulmuştur. Problem 
durumu şu şekildedir: 2006- 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programlarının Analizi ve yeni program hakkında akademisyen görüşleri 
nelerdir? 

Araştırmanın Alt Problemleri 

• 2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarında 
okutulan derslerin ders gruplarına göre sayısı, oranı ve ders saatleri 
nasıldır? 

• 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında yer alıp 2018 
programında yer almayan ve yeni eklenen derslerin adları ve 
içerikleri nelerdir? 

• 2006- 2018 programları karşılaştırıldığında seçmeli derslerin 
düzenlenmesi nasıldır? 

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin 
Akademisyenlerin genel görüşleri nelerdir? 
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• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının uygulanmasına 
ilişkin akademisyen görüşleri nelerdir? 

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının hedeflerine ilişkin 
Akademisyen Görüşleri nelerdir? 

• Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının içerine ilişkin 
Akademisyen görüşleri nelerdir? 

 

1.2. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 

2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında 2018 yılında 
yapılan değişiklikleri ortaya çıkarmak ve program hakkında akademisyen 
görüşlerini alarak programı değerlendirmek ve önerilerde bulunmak. 

1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmada, programlar analiz edildikten sonra, çalışmanın ikinci 
bölümü için görüşme yapılabilen akademisyen sayısı 15 ile sınırlıdır. Maksimum 
çeşitleme örneklem belirleme yönteminin kullanıldığı çalışmada, sosyal bilgiler, 
tarih, coğrafya, tarih eğitimi ve coğrafya eğitimi almış doktor öğretim üyesi, 
doçent ve profesör unvanlarına sahip öğretim üyeleri ile görüşmeler yapılmıştır. 
Ancak sosyal bilgiler lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu profesöre 
ulaşılamamıştır. 

Çalışma İç Anadolu Bölgesinde iki, orta ve batı Karadeniz Bölgesinde 
üç üniversitede çalışmakta olan öğretim üyeleri ile sınırlıdır. 

1.4. Araştırmanın Varsayımları 

Bu araştırmada; 

1. Veri toplama aracı, ilgili çalışmalar ve uzman görüşleri ile geçerli ve 
güvenilirdir. 

2. Nitel araştırmalarda evren örneklem kaygısı güdülmez. Görüşme 
yapılan 15 akademisyenin program hakkındaki düşüncelerini tam 
olarak yansıttıkları varsayılmıştır. Nitel araştırmacılar çoğunlukla, 
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belirli bir durumun ilerisinde genelleme dahi yapmazlar; ancak, 
uygulanabilirliğini ölçmek üzere bunu okuyucuya bırakabilirler. 
Genellemeleri, çoğunlukla kapsam olarak oldukça sınırlıdır. 
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014 
(s.s. 24) ). 

1.5. Tanımlar 

Öğretmen: Formal eğitim veren kurumlarda öğretimin verilmesini 
sağlayan kişidir ( Erden, 1993. S.21). 

Sosyal Bilgiler: Bireyin toplumsal varoluşunu gerçekleştirebilmesine 
yardımcı olması amacıyla; tarih, coğrafya, ekonomi, sosyoloji, antropoloji, 
psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi sosyal bilimleri ve vatandaşlık 
bilgisi konularını yansıtan; öğrenme alanlarının bir ünite ya da tema altında 
birleştirilmesini içeren; insanın sosyal ve fiziki çevresiyle etkileşiminin geçmiş, 
bugün ve gelecek bağlamında incelendiği; toplu öğretim anlayışından hareketle 
oluşturulmuş bir ilköğretim dersidir (MEB, 2005). 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni: İlköğretim 5, 6, 7 ve 8‟inci sınıflarda Sosyal 
Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp 
Tarihi ve Atatürkçülük gibi derslerin okutulmasında görevli olan bireylerdir 
(Koçak, 2002). 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı: İlköğretim II. Kademede 
Sosyal Bilgiler dersi vermek amacıyla eğitim fakülteleri, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Bölümünde okutulan program. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. SOSYAL BİLGİLER 

Bu bölümde Sosyal Bilgiler dersinin içeriği, tanımı, özellikleri ve 
kapsamı hakkında bilgi verilecektir. 

2.1.1. Sosyal Bilgilerin Tanımı ve Kapsamı  

Sosyal Bilgiler,20. Yüzyıl başları itibari ile sosyal bilimlerin dışında bir 
disiplin olarak anılmaya başlanmıştır. Özellikle manevi değerleri güçlü ülkesine 
vatandaşlık bağı ile bağlı bireyler yetiştirme konusunda etkili olacağı düşüncesi 
ile ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri( ABD)’ de ders olarak okutulmaya 
başlanmıştır. 

Sosyal Bilimlerden (Tarih, Coğrafya Vatandaşlık, Siyaset Bilimi, 
Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Antropoloji, İletişim vs.) tam olarak 
soyutlanmamış ve aksine sosyal bilimlerden beslenmiştir. Sosyal bilgiler dersi 
ilköğretim okullarında 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda okutulan bir derstir. 

Sosyal Bilgiler bireyleri ve yaşamlarını kendisine konu edinmiştir. Kendi 
kişiliğimizive diğer insanları daha iyi anlamamıza vesile olur. Sosyal bilgileri ifade 
etmek, coğrafya ya da tarih gibi bir disiplinleri ifade etmekten daha zordur, 
çünkü sosyal bilgiler disiplinler arası ve çok disiplinli bir alandır. Bununla birlikte 
sosyal bilgilerin iki temel belirleyici özelliği mevcuttur. Bunların ilki vatandaşlık 
yeterliklerini kazandırmak için oluşu ve diğeri ise bütüncül yani disiplinler arası 
oluşudur. 

Sosyal Bilgiler, hemen her yönden değişen ve gelişen ülke ve dünya 
koşullarında bilgiye dayalı karar alıp problem çözebilen aktif vatandaşlar 
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yetiştirmek hedefiyle sosyal ve beşeri bilimlerden aldığı bilgi ve yöntemleri 
bütünleştirerek kullanan bir öğretim programıdır (Öztürk ve Ata, 2009) 

Sosyal Bilgiler eğitim programları aracılığıyla demokratik vatandaşlık 
değerlerinin ve becerilerinin öğrenciye kazandırılması hedeflenmektedir. Bu 
çerçevede bilgi temelli ve bilimsel akıl yürütme ile bütünleşmiş yerel ve ulusalı 
anlamış ve evrensel değerlere saygılı bir vatandaş portresi sosyal bilgiler 
derslerinde öne çıkmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, sosyal bilgiler dersleri ile 
ortaya çıkacak bireyselleşme ve toplumsallaşma, mevcut toplumsal düzeni 
sorgulamaksızın, itaat ederek benimseyen bir vatandaş kavramından çok, 
toplumsal değerleri eleştirebilen, yeni değerler üretebilen, eleştirel ve yaratıcı bir 
vatandaş öngörüşüne yöneliktir (Yücel Karapınar, 2014). 

ABD’ de Sosyal Bilgiler ile ilgili bütün araştırmaları yapan Sosyal Bilgiler 
Ulusal Konseyi (National Council of the Social Studies (NCSS)) adında bir 
kuruluş vardır. Genellikle sosyal bilgiler üzerine yapılan çalışmalarda özelikle 
takip edilen kurumun sosyal bilgiler tanımı; “Sosyal bilgiler, vatandaşlık 
yeterlilikleri kazandırmak için, sanat, edebiyat ve sosyal bilimlerin disiplinler 
arası bir yaklaşımla birleştirilmesinden oluşan çalışma alanıdır. Okul programı 
içinde sosyal bilgiler, antropoloji, arkeoloji, ekonomi, coğrafya, tarih, hukuk, 
felsefe, siyaset bilimleri, psikoloji, din, sosyoloji ve sanat, edebiyat, matematik ve 
doğa bilimlerinden uygun ve ilgili içeriklerin alınarak sistematik ve eşgüdümlü 
bir çalışma alanı oluşturulmasını hedefler. Sosyal bilgilerin öncelikli amacı, 
karşılıklı olarak birbirine bağımlı 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, 1993). 

Sosyal Bilgiler, sosyal bilimlerin bulgu ve analizlerinin bir toplumda 
yaşayan insanlar için gerekli olan temel ve ortak öğeleri kapsar. Bir toplumda 
yaşayan insanların, o toplumun yaşayışı, ilişkileri, dünya toplumları içindeki yeri, 
çeşitli uluslarla ilişkileri konusundaki genel bilgileri önemli bir bölümünü sosyal 
bilgiler oluşturmaktadır. Ancak sosyal bilgiler; tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi 
(vatandaşlık bilgisi) gibi günümüzde ilköğretim programlarında yer alan; 
gerçekte sosyal bilgiler denilen sosyoloji, ekonomi, psikoloji, antropoloji, felsefe 
vb. gibi disiplinlerden seçilerek öğrencilerin seviyesine uygun, daha somut ve 
yalın özelliklere sahip duruma getirilen konuları içermektedir (Kısakürek, 1997) 

Günümüzde özellikle yoksulluk, açlık, savaş, dış ilişkiler, işsizlik, hava ve 
su kirliliği, toplumsal yaşamdaki bozulmalar, işçi ve tüketici sorunları önemli 
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sosyal sorunları oluşturmaktadır. Sosyal bilgiler dersleri çocukların bu tür 
problemlerin farkında olmalarını, niçin bu sorunların çözümünün kolay 
olmadığını, bu sorunlara çözümler üretirken hesaba katılması gereken değerler 
ve muhtemel çözümleri farkında olmalarını sağlar (Preston, 1974). 

2.1.2. Sosyal Bilgiler Öğretiminin Tarihsel Gelişimi  

Bu bölümde Sosyal Bilgiler Öğretiminin ortaya çıkışı, dünya ve Türkiye’ 
deki gelişimi hakkında bilgi verilecektir. 

2.1.2.1. Sosyal Bilgiler Eğitiminin Dünya’ da Gelişimi  

Sosyal Bilgiler dersine konusunu oluşturan tarih, coğrafya, yurttaşlık 
bilgisi gibi dersler yüzyıllarca farklı toplumlarda ders olarak okutulmuştur. 
Ancak modern anlamda sosyal bilgiler eğitimi, Avrupa’daki aydınlanma 
sürecinin ve sanayi devriminin doğurduğu toplumsal yapının, bu yapının önemli 
ölçüde biçimlenmesinde rol oynadığı bir alan olarak ortaya çıkan siyasal, 
toplumsal, kültürel değişimin ve özellikle de 19. yüzyılda sosyal bilimler alanında 
yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak okulların programlarında yer almıştır 
(Arslan, 2016, s.s. 8.) 

Antik Yunan’ a kadar inen okul geçmişine rağmen, sosyal bilgilerin 
kapsamına giren derslerin yaygın olarak okul programlarına girişi, büyük ölçüde 
XIX. yüzyıla kadar bütün ülkelerde tarih ve coğrafya gibi adlarla tek disiplinli 
program anlayışına göre yapılandırılmıştır (Öztürk, 2007). 

Sosyal bilgiler bir ders adı olarak ilk kez 1916 yılında ABD’ de 
kullanılmıştır (Moffatt, 1957). Bu tarihten itibaren de Sosyal bilgiler dersi tam 
olarak tarih ve coğrafya kapsamından çıkamamıştır. ABD’ de 1030’lu ve 1940’lı 
yıllara kadar bu şekilde devam eden sosyal bilgiler eğitimi, ortaya çıkan yeniden 
kurmacılık ve çocuk merkezli eğitim anlayışları ile birlikte biraz da olsa tarih ve 
coğrafya sınırlandırmasından çıkarılmıştır.  

1940’lı yıllardan sonra ne kadar geliştirilmeye çalışılsa da sosyal bilgiler 
dersi dönemin eğitimcileri tarafından eleştirilmeye devam etmiştir. Bu eleştiriler 
sonucunda “ Yeni Sosyal Bilgiler” adı altında bir yenilenme süreci başlatıldı. Bu 
yenilenmenin doğmasında Bruner’in buluş yoluyla öğrenme kuramının katkısı 
olmuştur. Bu hareketin sonucunda, sosyal bilgiler dersinde tarih ve coğrafya 
derslerinin ağırlığı azaltıldı: bu duruma karşılık sosyoloji, antropoloji, ekonomi, 
siyaset bilimi ve sosyal psikolojiye ağırlık verildi (Safran, 2014, s.s. 8.). Sosyal 
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bilgiler öğretiminde de tümdengelim ve anlatım yöntemi yerine, tümevarım ve 
araştırma yöntemlerine önem verilmiştir. 1980’li yıllarda bu oluşum pek kabul 
görmeyince geleneksel anlayışa bir geri dönüş olmuştur. 1994 yılında ise ABD’ 
de Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi, sosyal bilgiler programı için tematik 
standartlar belirlemiş ve bundan sonraki programlar bu temel üzerine inşa 
edilmiştir ( Erden, Tarihsiz; Öztürk ve Dilek, 2005).  

Sosyal bilgiler dersi günümüzde halen ABD, Türkiye, Japonya, Kanada, 
Avustralya ve Güney Kore gibi ülkelerde okutulmaktadır. 

2.1.2.2. Sosyal Bilgiler Eğitiminin Türkiye’ deki Gelişimi  

Türk Eğitim Tarihinde sosyal bilgilerin gelişimine baktığımızda, 
Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önce, toplumsal hayatla ilgili bazı bilgi 
ve kurallarla gelenek ve göreneklerin çocuk ve gençlere öğretildiğini görüyoruz. 
İslamiyet’ in kabulünden sonra ise, daha çok İslam dininin temelleri 
doğrultusunda nesiller yetiştirilmiştir (Sözer, 1998). 

Vatandaş yetiştirme kapsamı dışında ders olarak baktığımızda ise sosyal 
bilimler içerisinde var olan tarih, coğrafya gibi derslerin Osmanlı Dönemi’ nden 
beri var olduğunu görüyoruz. Genellikle medreselerde dini eğitimin hâkim 
olduğu Osmanlı Devleti’nde son birkaç yüzyılda açılan okullarda özellikle askeri 
amaçlı açılan okullarda tarih, coğrafya gibi dersler askeri öğrencilere okutulmaya 
başlanmıştır.  

Osmanlı Devleti’nde eğitimi iyileştirme hareketleri ilk olarak askeri 
alanda olmuştur. Sosyal Bilimlerin Türkiye’ ye girişi de Osmanlı Ordusu’nun 
modernleşmesine yardımcı olmak ve gereksinim duyulan çağdaş teknolojiye 
hâkim bireyler yetiştirmek üzere açılan askeri okullarda olmuştur. İlk ve 
ortaöğretim seviyesinde Sosyal Bilgiler ve yükseköğretim seviyesindeki “Sosyal 
Bilimler’’e ilişkin bazı konuları barındıran derslerin öğretimi de ilk olarak bu 
okulların ilk örneklerini teşkil eden “Mühendishaneler” ve “Mekteb- i Tıbbiye” 
nin programlarında yer alan derslerde okutulmuştur (Aslan, 2016). 

Askeri okullar dışında eğitim verilen okullarda Sosyal Bilimler 
okutulmuş ise de modern anlamda bir eğitim söz konusu olmamıştır. Ders 
saatleri bir saat ile kısıtlı kalmış olan tarih, coğrafya ve felsefe gibi ilimler 
dönemin şartlarına göre düzenlenmemiştir (Aslan, 2016). 
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II. Abdülhamid’ in saltanatı yıllarında eğitimin çağdaşlaşması adına ciddi
çalışmalar yapılmıştır. Bir diğer yandan ise her kurumda olduğu gibi eğitim 
kurumları da ciddi bir denetim ve kontrol altına sokulmuştur. Bu kontrol ve 
denetimin esas sebebi Fransız İhtilali ile ortaya çıkan bağımsızlıkçı ve ayrılıkçı 
düşüncelerin özellikle gayrimüslim tebaada daha fazla yayılmasının önüne 
geçmektir. Bu kısıtlamalar ile bazı dersler kaldırılmış bazılarında ise ders 
saatlerine kısıtlamalar getirilmiştir. Tarih, coğrafya, felsefe, yağmur, kar gibi 
atmosfer olaylarını, kaldıraç, çıkrık gibi fizik konularını, toprak, kayalar, canlılar 
vs. gibi konuları içeren “İlm- i Eşya” gibi dersler lüzumsuz görülerek 
programlardan kaldırılmıştır. 1883- 1884 eğitim öğretim yılından başlayarak 
devletin gereksinim duyduğu yurttaş tipini yetiştirebilmek için din ve ahlak 
derslerinin sayıları ve ders saatleri arttırılmıştır (Akyüz, 2016). 

II. Meşrutiyet Dönemine gelindiğinde ise eğitim öğretimle ilgili farklı
düzenlemelere gidilmiştir. Sosyal bilimlere ait dersler dönemin şartlarına göre 
modernize edilmiş, okullarda ders hacmi olarak büyütülmüş ve ders saatleri 
arttırılmıştır. Özellikle tarih dersleri iyileştirilmiş ve dönemin şartlarına göre 
düzenlemeler yapılmıştır (Aslan, 2016. s.s. 23). 

Cumhuriyetin ilanından sonra, yeni Türk devletinin düşünce yapısını 
genç nesillere benimsetmek, milli, manevi ve ahlaki vecizeler ile donatılmış, 
fikri, vicdanı hür kuşaklar yetiştirmek amacıyla 1926 senesinden itibaren 
hazırlanan programlarda tarih, coğrafya ve yurt bilgisi (1924 programında yer 
alan Musahabat-ı Vataniye dersleri 1926’ da Yurt Bilgisi dersi haline çevrilmiştir) 
derslerine yer verilmiştir (Bilgili,  2008). Bu dersler, 1926, 1930, 1932, 1936 ve 
1948 yıllarında düzenlenen programlarda tek disiplinli öğretim anlayışına göre 
okutulmuştur (Kılıçoğlu, 2016. s.s. 9).  

1953’te Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri programlarında sosyal 
bilgiler ifadesi kullanılmıştır. Ancak parantez içinde ilgili dersler (tarih, coğrafya, 
vatandaşlık bilgisi) de yazılmıştır (Altunya, 2006:386).   

1962’de ise o zaman için çok önemli yenilikçi bir değişim gerçekleşmiş, 
ilkokul 4. ve 5. sınıflarda “toplum ve ülke incelemeleri” dersi getirilmiştir, 
1968’de adı sosyal bilgilere çevrilerek, tarih, coğrafya ve vatandaşlık üniteleri 
arka arkaya sıralanmıştır (Ata,2007). 1962 ve 1968 yılındaki oluşumların 
ABD’deki “yeni sosyal bilgiler” reform hareketlerinden etkilendiği söylenebilir 
(Erden, Tarihsiz; Öztürk ve Otluoğlu, 2005) 
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1968 senesinden itibaren ilkokullarda, 1975 senesinden itibaren de 
ortaokullarda okutulmaya başlanan sosyal bilgiler dersi1985 senesinde II. 
Kademede milli tarih, milli coğrafya ve vatandaşlık bilgisi dersleri olarak 
verilmiştir.1997- 1998 öğretim yılından sonra ise 4, 5, 6, 7. Sınıflarda tekrar 
sosyal bilgiler dersi olarak okutulmasına başlanmıştır (Safran, 2011 s.s.13).  

Günümüzde Sosyal Bilgiler dersi eğitimi devam etmektedir. 1998 
yılından sonra 2005 yılında, yeni Sosyal Bilgiler programı yapılmış ve 4. sınıftan 
7. sınıfa kadar bütün sınıf düzeylerinde okutulmuştur. Yapılandırıcı eğitim 
anlayışına uygun olarak hazırlanan program 2017 yılında yeni bir ilköğretim 
Sosyal Bilgilerprogramı oluşturulana kadar kullanılmaya devam etmiştir.  

2.1.2.3. Cumhuriyet’ in İlanından Günümüze İlköğretim Sosyal 
Bilgiler Dersinde Yaşanan Değişim ve Gelişmeler  

 

Dünden bugüne eğitim programlarına baktığımızda bütün ders 
programlarında zaman zaman yenilenme ve değişmelerin olduğunu görüyoruz 
bu durum sosyal bilgiler dersi için de geçerli olmuştur. 

Cumhuriyet’e geçiş ile birlikte gerek ilkokullarda gerekse ortaokul 
müfredat programlarında yer alan derslerin tamamının içeriğinde köklü 
değişiklikler yapılmıştır (Dilek, 2016. S. 26). Yeni devletin yapısına ve amaçlarına 
uygun eğitim sisteminin, eğitim anlayışının ve bunu temsil eden eğitim 
programlarının ve ders kitaplarının oluşturulması biraz zaman almış ancak 1924 
yılında Tevhid- i Tedrisat Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra mümkün 
olabilmiştir (Aslan, 2010, 2011).  

Sosyal Bilgiler eğitim programlarına baktığımızda ise Cumhuriyetin ilk 
yıllarından itibaren bazı değişikliklerden geçerek günümüze değin sistem 
içerisinde yer aldığını görüyoruz. 

1924 yılında yayınlanan ilk mektepler programı içerisinde Sosyal Bilgiler 
ders konularını içeren derslerin; Tarih, Coğrafya, Malumat-I Medeniye Ve 
Ahlakiye Ve Dürus- I Eşya dersleri olarak okutulduğu görülmektedir(İstanbul, 
1340 (1924): Akt: Aslan, 2016). 1924 programına göre tarih dersi ortaokul 
birinci ve ikinci sınıflarda haftada iki saat, üçüncü sınıflarda üç saat, coğrafya 
dersi birinci sınıflarda haftada iki saat, ikinci ve üçüncü sınıflarda birer saat, 
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malumat- ı vataniye dersi ortaokul ikinci ve üçüncü sınıflarda haftada birer saat 
olarak okutulmuştur (Sönmez, 1998).  

1920’ li yıllarda dünyaca ünlü Amerikalı eğitimci John Dewey Türkiye’ 
ye gelmiş ve eğitim alanında önemli araştırma ve çalışmalara imza atmıştır. 22 
Ağustos 1924’te Türkiye Muallimler Birliği tarafından Ankara’ da düzenlenen 
kongreye de katılmış, Gazi Mustafa Kemal Paşa ile de görüşmeler yaparak 
eğitim alanında görüş ve düşüncelerini oldukça ayrıntılı olarak paylaşmıştır. 
Dewey tarafından hazırlanan raporun etkisi ile 1926 yılında ilkokulların 
müfredat programlarında oldukça önemli değişikliklere gidilmiştir ( Ata, 1998).  

1926 programında ilkokullar müfredat programında, üçüncü sınıfların 
programında yer alan tarih, coğrafya dersleri ve tüm sınıfların programında yer 
alan Müsahabat- I Ahlakiye Ve Malumat- I Vataniye dersi ile Tabiat Tetkiki, 
Ziraat, Hıfzıssıhha derslerine ilişkin bazı konular birleştirilerek “hayat bilgisi” 
adını almış ve ilkokulların ilk üç yılında okutulmaya başlanmıştır (Aslan, 2016, s. 
25). 

1926 ilk Mekteplerin Müfredat Programı” 1930, 1936, 1948’ de günün 
ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yapılan bazı değişikliklerle güncellenmiştir. 
1936 yılında “Ev İdaresi” nin adı “Aile Bilgisi” olarak değiştirilmiştir. İlkokul 
programlarında bu süre içerisinde yapılan değişimler daha çok Türkiye’ de 
siyasal, kültürel ve toplumsal gelişmeler ile doğrudan ilişkilidir. Harf Devrimi, 
Güneş Dil Teorisi ve Türk Tarih Tezi gibi, kültürel, siyasal ve sosyal yapı 
üzerinde köklü değişimlere yol açan devrimlerin etkileri ve bunların topluma 
aktarılmasına ilişkin çabalar bütün eğitim kurumlarında verilmekte olan 
derslerin programlarını ve öğretim amaçlarını da oldukça etkilemiştir   (Aslan, 
2016, s. 28). 

1948- 1949 öğretim yılında yürürlüğe giren 1948 İlkokul Programı,20 
sene herhangi bir değişime uğramadan en uzun süre kullanılan ilkokul programı 
olmuştur (Aslan, 2016, s. 28). 1948 ilkokul programında “Yurt Bilgisi” dersinin 
ismi “Yurttaşlık Bilgisi” olarak değiştirilmiştir. Tarih, coğrafya ve yurttaşlık 
bilgisi dersleri ayrı disiplinler olarak okutulmuştur (Aslan, 2016, s.29). 

Sosyal Bilgiler dersinin toplu olarak okullarda okutulması adına 1940’lı 
ve 1950’li yıllarda bazı çalışmalar yapılmış olsa da istenilen amaca 
ulaşılamamıştır. 
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1960’lar toplulaştırılmış sosyal bilgiler anlayışının Türkiye’de 
uygulanmaya başlandığı bir dönem olmuştur. 1962 senesinde ilkokullar için 
taslak bir program oluşturulmuştur. Bu taslakta sosyal bilimleri konu edinen 
dersler “toplum ve incelemeleri”, adı altında dördüncü sınıflarda altı, beşinci 
sınıflarda beş saatlik bir ders olarak bütünleştirilmiştir.  

1962 senesinde yapılandırılan taslak üzerine yapılan çalışmalar ilerleyen 
yıllarda da devam etmiştir. Yapılan çalışma ve değerlendirmeler sonucu “1968 
İlkokul Programı” kabul edilmiştir. Bu programda 1962 program taslağında “ 
toplum ve ülke incelemeleri” dersinin adı “sosyal bilgiler” olarak değiştirilmiş ve 
1962 program taslağında dördüncü sınıflarda altı, beşinci sınıflar için haftada üç 
saat olarak belirlenmiştir (MEB, 1968). 

1980’lere geldiğimizde dönemin siyasal yapılanması içerisinde derslerde 
milli duyguların daha hâkim olduğunu görüyoruz. 1981 yılından itibaren ise ders 
bazında bazı düzenlemelere gidilmiştir.1981 senesinde önceleri sosyal bilgiler 
dersi içerisinde okutulan “Türk Devrimi” ve “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” 
konuları ayrı bir ders olarak verilmeye başlanmıştır. Aynı amaçlar doğrultusunda 
“Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük” dersi müfredata 
eklenmiştir (Aslan, 1992).  

23084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 18 Ağustos 1997 Tarih ve 
4306 sayılı kanun ile 1997- 1998 öğretim yılından itibaren sekiz yıllık zorunlu ve 
kesintisiz eğitime geçilmiş ve ilk ve ortaokullar “İlköğretim Okulu” adı altında 
birleştirilmiştir. Bu karar ile programlar yeniden düzenlemiş ve 1998’ de 
uygulanmaya başlanmıştır. Yeni programda ortaokullarda okutulmakta olan 
Milli Tarih ve Milli Coğrafya dersleri kaldırılarak “Sosyal Bilgiler” olarak yeniden 
düzenlenmiştir. Yeni düzenleme ile ilköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıflarda haftada 3 
saat sosyal bilgiler dersi konmuştur. Yine 7 ve 8. Sınıflara haftada 1 saat 
“Vatandaşlık ve İnsan Hakları” ve 8. Sınıfta haftada 2 saat “T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük” dersleri okutulmuştur. Bu program 2005 yılına kadar 
izlenmiştir (Aslan, 2016, s. 34). 

2005 sosyal bilgiler programının, özellikle 2009 yılında üzerinde bazı 
değişiklikler yapılmış olsa da 2017 yılına kadar kullanılmıştır. 

Bir sonraki başlığımızda 2017 ilköğretim sosyal bilgiler dersi 
programında 2018 yılında yapılan güncelleme ile ilgili detaylı bilgi verilecektir. 
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2.1.3. 2018 Sosyal Bilgiler Dersi İlköğretim Programı Hakkında Bilgi  

 

Bu bölümde sosyal bilgiler dersinin ilköğretim programında yer alan; 
özel amaçlar, program uygulanırken dikkat edilecek hususlar, öğrenme alanları, 
değerler, beceriler ve kazanımlar isim ve içerikler maddeler halinde 
anlatılacaktır. 

 

2.1.3.1. Sosyal Bilgiler Dersi İlköğretim Programı’nın Özel Amaçlar ı: 

 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nu Türk Millî Eğitimi’nin Genel 
Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak aşağıdaki gibi ifade edilmektedir 
(MEB, 2018). 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;  

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, 
haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî 
bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri,  

2. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, 
kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, 
laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları,  

3. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve 
kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri,  

4. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri 
kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın 
korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri,  

5. Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan 
ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama 
becerilerini geliştirmeleri,  

14



6. Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre 
duyarlılığı içerisinde doğal kaynakları korumaya çalışmaları ve 
sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları,  

7. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak 
eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları,  

8. Ekonominin temel kavramlarını anlayarak kalkınmada ve uluslararası 
ekonomik ilişkilerde millî ekonominin yerini kavramaları,  

9. Çalışmanın toplumsal yaşamdaki önemine ve her mesleğin gerekli ve 
saygın olduğuna inanmaları,  

10. Farklı dönem ve mekânlara ait tarihsel kanıtları sorgulayarak 
insanlar, nesneler, olaylar ve olgular arasındaki benzerlik ve 
farklılıkları belirlemeleri, değişim ve sürekliliği algılamaları,  

11. Bilim ve teknolojinin gelişim sürecini ve toplumsal yaşam üzerindeki 
etkilerini kavrayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini bilinçli 
kullanmaları,  

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

13. Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için 
temel iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve 
yöntemlerini kullanabilmeleri,  

14. Katılımın önemine inanmaları, kişisel ve toplumsal sorunların 
çözümü için görüşler belirtmeleri,  

15. İnsan hakları, ulusal egemenlik, demokrasi, laiklik, cumhuriyet 
kavramlarının tarihsel süreçlerini ve günümüz Türkiye’si üzerindeki 
etkilerini kavrayarak yaşamını demokratik kurallara göre 
düzenlemeleri,  

16. Millî, manevi değerleri ile evrensel değerleri benimseyerek erdemli 
insan olmanın önemini ve yollarını bilmeleri,  

17. Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermeleri,  
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18. Özgür birer birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve 
yeteneklerinin farkına varması amaçlanmaktadır. 

2.1.3.2. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Uygulanmasında 
Dikkat Edilecek Hususlar: 

 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında aşağıdaki 
hususlara dikkat edilmesi beklenmektedir.  

1.  Sosyal Bilgiler öğrenme alanlarında; tarih, coğrafya, ekonomi, 
sosyoloji, antropoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi ve hukuk gibi 
sosyal bilimler ile insan hakları,  yurttaşlık ve demokrasi konuları 
bütünleştirilmiş olarak ele alınmaktadır. Konular tarih, coğrafya, 
insan hakları ve vatandaşlık diye ayrı ayrı değil, disiplinler arası 
yaklaşımla işlenmelidir. 

2.  Kazanımların gerçekleştirilmesinde “yerellik, güncellik, disiplinler 
arası, yansıtıcı sorgulama, geçmiş- bugün-gelecek bağlantısı, zaman-
süreklilik-değişim ve esneklik” gibi Sosyal Bilgiler öğretiminin 
temel ilkeleri dikkate alınmalıdır. Vurgulanan bu ilkeler açısından 
gerektiğinde işleniş sürelerinde değişiklik yapılabilir.  

3.  “Sosyal bilimler olarak sosyal bilgiler” ve “yansıtıcı düşünme olarak 
sosyal bilgiler” anlayışlarına önem verilmelidir. Öğrencilere, sosyal 
bilimcilerin (coğrafyacının, tarihçinin vb.) kullandıkları bilimsel 
yöntemler sezdirilmelidir. Okulun içindeki ve dışındaki olaylardan 
yararlanılarak öğrenciler sık sık gerçek hayat problemleri ve çelişkili 
durumlarla karşılaştırılmalı ve karşılaştıkları sosyal problemler 
üzerine yansıtıcı düşünmeleri sağlanmalıdır.  

4.  Program’da değer ve beceriler kazanımlarla bire bir 
ilişkilendirilmiştir. Ancak değer ve beceri öğretiminin hayat boyu 
öğrenme çerçevesinde ele alınması için söz konusu değer veya 
beceriler uygun görülen farklı kazanım ve öğrenme alanlarıyla da 
ilişkilendirilmelidir.  

5.  Program’da kavram öğretimi önemli bir yer tutmaktadır. Bu 
nedenle kavram öğretiminde sınıflamalar ve farklı kavram öğretimi 
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yaklaşımları dikkate alınmalıdır. Anlam karmaşası, kavram 
karmaşası ve kavram yanılgılarının giderilmesine yardımcı 
olunmalıdır.  

6.  Millî ve dinî bayramlar, mahallî kurtuluş ve kutlama günleri, önemli 
olaylar, belirli gün ve haftalardan yararlanılarak öğrencilerin tarihsel 
duyarlılığı ve milli bilinçleri geliştirilmelidir.  

7.  Sosyal Bilgiler öğretiminde okul dışı ortamlardan da faydalanmaya 
önem verilmelidir. Bu çalışmalar okulun yakın çevresinden (okul 
bahçesi gibi) pazaryerine, resmî dairelere, fabrikalara, sergilere, 
arkeolojik kazı alanlarına, atölyelere, müzelere ve tarihî mekânlara 
(tarihî yapılar, anıtlar, müze-kentler, savaş alanları, sanal müze 
gezisi vb.) yönelik olabilir. Ayrıca uygun konularda sözlü tarih ve 
yerel tarih çalışmaları da yapılmalıdır.  

8.  Efsane, destan, masal, atasözü, halk hikâyesi, türkü ve şiir gibi 
türlerden yararlanılarak Sosyal Bilgiler dersi edebî ürünlerle 
desteklenmelidir. Öğrenciler; konuları sevdirecek roman, tarihî 
roman, hikâye, hatıra, gezi yazısı ve fıkra gibi edebî ürünler 
okumaya teşvik edilmelidir. Ayrıca uygun görülen kazanımlar 
resim, musiki, minyatür, gravür, hat, heykel, mimari, tiyatro, sinema 
gibi geleneksel veya modern sanat ürünleriyle desteklenmelidir.  

9.  Kazanımlarla ilgili güncel ve tartışmalı konular, farklı tartışma 
teknikleri kullanılarak problem çözme, eleştirel düşünme, kanıt 
kullanma, karar verme ve araştırma becerileriyle ilişkilendirilerek 
sınıfa taşınabilir.  

10.  Son yıllarda dijital teknolojideki gelişmelere bağlı olarak vatandaşlık 
hak ve sorumluluklarıyla ilgili yeni durumlar (dijital vatandaşlık, e-
Devlet, sanal ticaret, sosyal medya vb.) ve birtakım sorunlar (dijital 
bölünmüşlük, kimlik hırsızlığı, kişisel bilginin gizliliği, siber 
dolandırıcılık, siber zorbalık vb.) ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin 
dijital vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmek amacıyla konuyla ilgili 
ders içi ve ders dışı etkinliklere yer verilmelidir. 

2.1.3.3.Öğrenme Alanları: 
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Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün 
olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdır (MEB, 
2018). 2005 Sosyal bilgiler öğretim programı 9 öğrenme alanından oluşur iken 
2017 Sosyal bilgiler öğretim programında 2018 yılında yapılan güncelleme göre 
öğrenme alanı sayısı 7 tanedir. 

Tablo 1. Sosyal Bilgiler Programındaki Öğrenme Alanları 

ÖĞRENME ALANLARI 

Birey ve Toplum   
Üretim, Dağıtım ve Tüketim 

Kültür ve Miras   
Etkin Vatandaşlık 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler   
Küresel Bağlantılar 

Bilim, Teknoloji ve Toplum  
 

(MEB, 2018). 

2.1.3.4.Değerler  

2005 Sosyal Bilgiler Programında 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 ahlaki ilke ya da inançlar olarak tanımlanmıştır. 

Tablo 2. Sosyal Bilgiler Programındaki Değerler 

DEĞERLER 

Adalet         Estetik 
Aile birliğine önem verme Eşitlik 
Bağımsızlık Özgürlük 
Barış Saygı 
Bilimsellik Sevgi 
Çalışkanlık Sorumluluk 
Dayanışma Tasarruf 
Duyarlılık Vatanseverlik 
Dürüstlük Yardımseverlik 

(MEB, 2018). 
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2.1.3.5.Beceriler: 

2005 Sosyal Bilgiler Öğretim Programına göre beceri, uygun öğrenme 
ve öğretim ortamında bireyin, hazırbulunuşluk düzeyine göre düşünsel ve 
davranışsal bir çabaya girmesi sonucu bir işi kolaylıkla ve ustalıkla yapar hale 
gelmesidir. 

Tablo 3. Sosyal Bilgiler Programındaki Beceriler 

BECERİLER 

Araştırma Kanıt kullanma 

Çevre okuryazarlığı Karar verme 

Değişim ve sürekliliği algılama Konum analizi 

Dijital okuryazarlık Medya okuryazarlığı 

Eleştirel düşünme Mekanı algılama 

Empati Öz denetim 

Finansal okuryazarlık Politik okuryazarlık 

Girişimcilik Problem çözme 

Gözlem   Sosyal katılım 

Harita okuryazarlığı Tablo, grafik ve diyagram çizme ve 
yorumlama 

Hukuk okuryazarlığı Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma  

İletişim    Yenilikçi düşünme 

İş birliği Zaman ve kronolojiyi algılama 

Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme  

(MEB, 2018). 

2.1.3.6.Kazanımlar: 

 

2017 sosyal bilgiler dersi öğretim programında 2018 yılında yapılan 
güncelleme ile 2017 programından dört kazanım çıkarılmış, 30 kazanımın 
cümlesi değiştirilmiş, 4 kazanım cümlesinin yeri değiştirilmiş, 13 yeni kazanım 
cümlesi eklenmiş, 16 açıklama cümlesi değiştirilmiş ve 4 açıklama cümlesi 
programdan çıkarılmıştır (Turan, 2018).  
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2017 programında 2018 yılında yapılan güncelleme ile 4. sınıflarda 33, 5. 
sınıflarda 33, 6. Sınıflarda 34, 7. Sınıflarda 31 adet olmak üzere sosyal bilgiler 
dersinde toplamda 131 adet kazanım bulunmaktadır.  

2.2. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 

Bu bölümde dünden bu güne Türkiye’ de öğretmen yetiştirme ve Sosyal 
Bilgiler Öğretmeni yetiştirme uygulama ve politikalarından bahsedilecektir. 

2.2.1. Geçmişten Günümüze Türkiye’ de Öğretmen Yetiştirme  

İnsanlık tarihi var olduğundan beri öğretmenlik, toplumsal değerlerin 
gelecek nesillere anlatıcısı olmuştur. Öğretmenler eğitimin başlatıcısı, geliştiricisi 
ve uygulayıcısı olarak eğitim sisteminin en önemli parçası olmuştur. Nitelikli 
öğretmen yetiştirme çabası ve kaygısı her daim toplumlar için önemli olmuştur.  

Ülkemizde de öğretmenlik mesleği her zaman kutsal sayılmış ve 
öğretmen yetiştirme adına dönemsel olarak farklı politikalar uygulanmıştır. 

İlk öğretmen yetiştirme uygulamalarının Osmanlı Devleti zamanında 
başladığını görüyoruz. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde (1451- 1481) 
öğretmen yetiştirme adına çalışmalar yapılmıştır. Eyüp ve Ayasofya 
Medreselerinde, sıbyan okulu öğretmeni olacaklar için, genel medrese 
programından farklı bir program geliştirilmiştir. Öğretmen olacaklar için 
yapılandırılan eğitim programına ana derslerin yanında, öğretmen kalitesini 
geliştirmeyi amaçlayan “Adab- ı Muhasebe ve Usul- i Tedris” dersi getirilmiştir. 
“Tartışma Kuralları ve Öğretim Yöntemleri” olarak tercüme edilebilecek bu 
ders öğretmen adaylarının iletişim ve öğretim yöntemleri bilgi ve becerisi 
kazandırılması amaçlanmıştır (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel 
Müdürlüğü, 2017 s. 4).  

Öğretmen yetiştirmek için ilk okul Tanzimat Dönemi’nde (1839- 1876)  
açılmıştır. II. Mahmut döneminde (1808- 1839) medresenin yanında Rüştiyeler 
açılmıştır. Bu durum sonucunda açılan okullarda eğitim verebilmek için 
öğretmen yetiştirme amaçlı okulların açılması sonucunu doğurmuştur. 16 Mart 
1848’ de “Darülmuallimin- i Rüşdi” adıyla Maarif Nezaretine bağlı olarak 
ülkedeki ilk öğretmen okulu İstanbul’ da açılmıştır. Sonrasında 1868 senesinde 
Sıbyan okullarına öğretmen eğitmek hedefiyle İstanbul’ da Darülmuallimin- i 
Sıbyan ve Kız Rüştiyeleri eğitime başlayınca bu okullara öğretmen eğitmek 
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üzere 1870 senesinde Darülmuallimat ismiyle bir kız öğretmen okulu açılmıştır 
(Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2017 s. 4).  

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte öğretmen yetiştirme politikaları üzerinde 
biraz daha fazla durulmuştur. Ankara’da Müzik Öğretmen Okulu (1925), 
Konya’da Orta Öğretmen Okulu (1926), Kayseri’de (1926) ve Denizli’de (1927) 
Köy Öğretmen Okulları açılmıştır.  Konya’daki okul Ankara’ya taşınarak 
1930’larda eğitim enstitüsüne (Gazi Eğitim) dönüştürülmüş ve 1940’lı yıllarda 
yeni eğitim enstitüleri açılmaya başlanmıştır. 1934’te Kız Meslek Öğretmen 
Okulu ve 1936’da, Erkek Meslek Öğretmen Okulu açılmış; köylere öğretmen 
yetiştirmek üzere, askerliklerini onbaşı ya da çavuş olarak tamamlayan köy 
gençleri 1936’da eğitmenlik kurslarına alınmaya başlanmıştır (Okçabel, 2004). 

1940 senesine gelindiğinde ise nüfusun çoğunluğunun köylerde yaşıyor 
olması sebebi ile köy yaşamına yönelik bir öğretmen tipi yetiştirmek üzere 
ilkokul sonrası beş yıllık bir eğitimi kapsayan Köy Enstitüleri açılmıştır. 1940 ve 
1948 yılları arasında 21 köy enstitüsü açılmış ve 17341 öğretmen yetiştirilmiştir 
(Karslı ve Güven, 2011). Zamanla programında bazı değişikliklere gidilen Köy 
Enstitüleri 1952 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanlığınca bazı gerekçeler 
gösterilerek kapatılmıştır. 1952- 1953 ders yılından itibaren Köy Enstitüleri 
önemli oranda genel bilgi derslerine yöneltilmiş, Şubat 1954’te de 6234 sayılı 
Kanun ile tümüyle geleneksel ilk öğretmen okulları ile birleştirilmiştir (Akyüz, 
2016 s. 396). 

1960’larda mesleki öğretmen okulları yüksek öğretmen okullarına 
çevrilmiştir. 1965 yılında Ankara Üniversitesinde bir Eğitim Fakültesi 
kurulmuştur. 1970’lerde, Boğaziçi, Hacettepe ve ODTÜ’lerinde öğretmenlik 
sertifikası verecek ve eğitim uzmanlıkları alanında lisansüstü programlar 
yürütecek eğitim bilimleri bölümleri açılmıştır. Lise dengi olan 
ilköğretmenokulları 1974 yılında kapatılarak iki yıllık eğitim enstitülerine, 1970 
sonlarında da yüksek öğretmen okulları kapatılarak 4 yıllık eğitim enstitülerine 
dönüştürülmüştür (Okçabel, 2004). 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (1973) ile bütün öğretmen 
adaylarına yükseköğrenim alma şartı getirilmiştir. Bu sebeple 1974’ ten itibaren 
iki yıllık eğitim enstitüleri kurulmaya başlamıştır. (Karslı ve Güven, 2011).   

1975- 1980 yılları arası dönemde yaşanan siyasi gerginlikler eğitim 
ortamına da yansımıştır. 1982 senesinde üniversitelerin kurulması ile Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı olan öğretmen yetiştirme sorumluluğu “Eğitim 
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Yüksek Okulları” adı altında üniversitelere devredilmiştir.  Yüksekokullarının 2 
yıl olan eğitim süresi 1989 senesinde dört yıla çıkarılmıştır.  

1998 yıllına gelindiğinde Eğitim Fakültelerinin dahaçok Fen- Edebiyat 
Fakültesi eğitim sistemine göre yapılandırılması, 1997 yılında ilköğretimin 8 yıl 
zorunlu olması ile öğretmen yetiştirme politikalarında bazı düzenlemeler 
yapılması gerekmiştir. Yeni düzenlemeler ile ülkenin eğitim ihtiyacına göre 
fakültelere öğrenciler yerleştirilmiş ve öğretmenlerin niteliksel özellikleri 
arttırılmaya çalışılmıştır. Yeni düzenlemeler ile çok önemsenmeyen formasyon 
dersleri üzerinde çalışmalar yapılmış ve programdaki yeri ve önemi arttırılmıştır.  

Bütün bu gelişmelerle birlikte 1990’lı yılların sonuna gelindiğinde 
Avrupa merkezli olmak üzere yükseköğretimde bölgesel olarak birlik yakalamak 
amacı ile Bologna Süreci başlatılmıştır. Avrupa’nın Yükseköğretim alanında en 
gerçekleşmesini istediği şey, üye ülkelerin eğitim sistemlerinin tek tip 
yükseköğretim sistemi haline getirilmesidir. Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda 
nihai olarak hedeflenen, çeşitlilik ile birlik arasında bir denge kurmaktır. Amaç, 
yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbirleriyle 
karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir 
ülkeden yada yükseköğretim sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması ve 
böylece öğrenciler ve öğretim görevlilerin hareketliliği ve istihdamının artırılması 
planlanmaktadır (YÖK, 2010). 

Bologna Süreci'nin temelleri, 1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve 
İngiltere Eğitim Bakanlarının Sorbonne' da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda 
yayımlanan Sorbonne Bildirisi ile atılmıştır. Avrupa'da ortak bir yükseköğretim 
alanı yaratma fikri ilk kez bu bildiri ile ortaya çıkmıştır. Ancak, Bologna Süreci 
resmi olarak 1999 yılında Bologna Bildirisi'nin 29 Avrupa ülkesinin 
yükseköğretimden sorumlu Bakanları tarafından imzalanması ve yayımlanması 
ile başlamıştır. Bologna Süreci'nin temel hedeflerinden altısı bu bildiri ile ilan 
edilmiştir. Bu hedefler: 

 1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim 
diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda 
Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi) 

2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı 
derece sistemine geçmek 
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3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) (European Credit 
Transfer System, ECTS)uygulamak 

4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve 
yaygınlaştırmak 

5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak 

6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek(YÖK, 2010). 

 

Bu amaçların yanı sıra Bologna Sürecine uyum sağlamaya çalışan 
Ülkerlerde gerçekleştirmeyi hedeflediği 10 eylem başlığı mevcuttur. Bunlar: 

1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim 
diploma ve/veya dereceleri oluşturmak (bu amaç doğrultusunda 
Diploma Eki uygulamasının geliştirilmesi) 

2. Yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı 
derece sistemine geçmek 

3. Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer 
System, ECTS) uygulamak 

4. Öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin hareketliliğini sağlamak ve 
yaygınlaştırmak 

5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak 

6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek 

7. Yaşam boyu öğrenimi teşvik etmek 

8. Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılımını 
sağlamak 

9. Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın cazip hale getirmek 
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10. "Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area, ERA) ile 
Avrupa Yükseköğretim Alanı (European Higher Education Area, 
EHEA) arasında bir bağ kurmak ve Doktora çalışmaları 
yürütmektir (YÖK, 2010). 

Değişimin ve gelişimin bir sonunun olmaması sebebi ile zamanın 
ilerlemesi ve gelişmesi sonucunda 2006 yılında gelindiğinde uygulanan 
programın yetersiz kalması sebebi ile öğretmen yetiştirme boyutunda yeni 
çalışmalar yapılmıştır. 5- 11 Mart 2006 tarihlerinde 7 gün süren “Eğitim 
Fakülteleri Program Geliştirme Çalıştayı” düzenlenmiş ve yeni öğretmen 
yetiştirme program taslağı hazırlanmıştır (YÖK, 2006). Bu düzenleme ile 
öğretmen yetiştirme programlarında alan bilgisi kapsamı % 50- 60, öğretmenlik 
meslek bilgisi % 25- 30, genel kültür dersleri ise 15- 20 arası yüzdelikler ile 
programda yer edinmişlerdir. Programdan yan alan uygulaması kaldırılmış, 
üniversitelere ders belirleme hakkı verilmiş, öğretmen adaylarına alan 
uygulaması hakkı verilmiş ve topluma hizmet dersi getirilmiştir. 

Gelinen süreçte öğretmen yetiştirme ve öğretmen yeterlilikleri tek bir 
alana indekslenmeksizin genel yeterliklere, alan bilgisi ve alan eğitimi bilgisi 
yeterlikleri ilave edilmiş, böylece bütün alanları kapsayan bir metin 
oluşturulmuştur.  

Yapılan bu düzenleme ve yeniliklere istinaden ülkemizin önümüzdeki 
süreçlerde eğitim boyutunda yapacağı yenilik ve değişimleri genel olarak ifade 
eden 2023 eğitim politikalarında da öğretmen yeterlilikleri üzerinde durulmuş ve 
öğretmen yetiştirme noktasında da bazı kriterler belirlenmiştir. Bu kriterler, 
öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri boyutunda ele alınmıştır. 
Bahsi geçen kriterler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir. 

ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN MESLEKİ 
GELİŞİMLERİ YENİDEN YAPILANDIRILMASI BOYUTUNDAKİ 

KRİTERLER 

1. Yükseköğretim Kuruluyla yapılacak iş birliği çerçevesinde 
sıralamada üst dilimde yer alan öğrencilerin eğitim fakültelerine 
yerleştirilmesine yönelik iyileştirmeler gerçekleştirilecektir. 

2. Öğretmen ve okul yöneticilerimiz için yatay ve dikey kariyer 
uzmanlık alanları yapılandırılacaktır. 
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3. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde 
mesleki uzmanlık programları açılacaktır. 

4. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin genel ve alana yönelik 
becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim 
programları tasarlanacaktır. 

5. Öğretmen ve okul yöneticilerimizin mesleki gelişimlerini sürekli 
desteklemek üzere üniversitelerle ve STK’larla yüz yüze, örgün 
ve/veya uzaktan eğitim iş birlikleri hayata geçirilecektir. 

6. Sertifikaya dayalı “Pedagojik Formasyon”  uygulaması kaldırılacak 
ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde 
“Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı” açılacaktır. Bu 
program mesleki gelişim çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığında 
öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacaktır. 

7. Öğretmen ve okul yöneticilerimize yönelik bazı hizmet içi eğitim 
faaliyetleri, katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak 
üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına 
dönüştürülecektir. 

8. Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini 
kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik 
lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacaktır. 

9. Eğitim fakültelerinde yürütülen okul öncesi ve sınıf öğretmenliği 
bölümlerindeki hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının 
yeniden yapılandırılmasına öncelik verilecektir. 

10. YÖK ile yürütülecek iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde, 
Türkiye genelinde belirlenecek ölçütleri taşıyan eğitim 
fakültelerinde, öğretmen yetiştirme programları, öğretmenlik 
uygulaması merkeze alınıp özel olarak yeniden yapılandırılacaktır.  

11. Millî Eğitim Bakanlığı, gerekli altyapı hazırlandıktan sonra eğitim 
fakültelerinin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının 
okullardaki ihtiyaç doğrultusunda, uygulama ağırlıklı olmasını 
atamaya esas koşullar arasında değerlendirecektir. 
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12. YÖK ile yapılacak iş birliği ve koordinasyon çerçevesinde 
Yükseköğretim Kalite Kurulunun üniversite ziyaretlerinde sadece 
eğitim fakülteleri ile sınırlı olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığı üst 
düzey yetkilileri de değerlendirme ekibinde yer alacaktır.  

13. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çocuklarına eğitim hizmeti 
götürecek öğretmenlerimiz için mesleki gelişim programları 
oluşturulacaktır. 

14. Millî Eğitim Bakanlığı, gerekli altyapı hazırlandıktan sonra eğitim 
fakültelerinin hizmet öncesi öğretmen yetiştirme programlarının 
okullardaki ihtiyaç doğrultusunda, uygulama ağırlıklı olmasını 
atamaya esas koşullar arasında değerlendirecektir. 

Günümüze gelindiğinde öğretmen yetiştirme kurumları halen eğitim 
fakülteleridir. Genellikle 4 yıl olan bu eğitim kurumlarından mezun olan 
öğretmenler girdikleri Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre 
görevlerine başlamaktadırlar. 

2017 yılında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 
(Ankara) yayınladığı öğretmen yeterlilikleri şu şekildedir: 

Tablo 4. Meslek Bilgisi 

A1. Alan Bilgisi  

Alanında sorgulayıcı bakış açısını kapsayacak şekilde ileri düzeyde kuramsal, 
metodolojik ve olgusal bilgiye sahiptir. 

A2. Alan Eğitimi Bilgisi 

Alanının öğretim programına ve pedagojik alan bilgisine hâkimdir. 

A3. Mevzuat Bilgisi 

Birey ve öğretmen olarak görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuata 
uygun davranır.  

(YÖK, 2018a). 
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Tablo 5. Mesleki Beceri 

B1. Eğitim Öğretimi Planlama 

Eğitim öğretim süreçlerini etkin bir şekilde planlar. 

B2. Öğrenme Ortamları Oluşturma 

Bütün öğrenciler için etkili öğrenmenin gerçekleşebileceği sağlıklı ve güvenli 
öğrenme ortamları ile uygun öğretim materyalleri hazırlar. 

B3. Öğretme ve Öğrenme Sürecini Yönetme 

Öğretme ve öğrenme sürecini etkili bir şekilde yürütür. 

B4. Ölçme ve Değerlendirme 

Ölçme ve değerlendirme, yöntem, teknik ve araçlarını amacına uygun kullanır. 

(YÖK, 2018a). 

 

 

Tablo 6. Tutum ve Değerler 

C1. Milli, Manevi ve Evrensel Değerler 

Milli, manevi ve evrensel değerleri gözetir. 

C2. Öğrenciye Yaklaşım 

Öğrencilerin gelişimini destekleyici tutum sergiler. 

C3. İletişim ve İş Birliği 

Öğrenci, meslektaş, aile ve eğitimin diğer paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği 
kurar. 

C4. Kişisel ve Mesleki Gelişim 

Öz değerlendirme yaparak, kişisel ve mesleki gelişimine yönelik çalışmalara 
katılır. 

(YÖK, 2018a). 
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2.2.2. Cumhuriyet’ ten Günümüze Türkiye’ de Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Yetiştirme 

 

Toplumlardaki eğitim- öğretim faaliyetleri döneminin şartlarına göre 
sürekli bir değişim ve yenileşme halindedir. Bu yenileşmeler eğitim öğretim 
programlarında olduğu kadar öğretmen yetiştirme programlarında olmuştur. Bu 
bağlamda Cumhuriyet’ ten günümüze değin Sosyal Bilgiler Öğretmeni 
yetiştirmede bazı düzenlemeler olmuştur.  

İlk olarak Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştirmek için 1928- 1929 öğretim 
yılında Gazi Terbiye Enstitüsü’nde, eğitim süreleri 3 ve 5 yıl olan tarih ve 
coğrafya bölümleri açılmıştır (Duman, 1991).  

1946- 1947 öğretim senesinde ortaokulda okutulan her ders için farklı 
öğretmen yetiştirmek yerine resim, müzik ve beden eğitimi dışında tüm dersleri 
okutabilmek için öğretmen yetiştirmek üzere “toplu dersler” bölümü ile Sosyal 
Bilgiler tek bir bölüm olmaktan çıkmıştır. Bu uygulamadan iki yıl sonra 
vazgeçilmiş ve Fen- Edebiyat Fakültesi bölümleri kurulmuştur. Edebiyat 
bölümü içerisinde tarih, coğrafya ve yurttaşlık bilgileri dersleri okutacak 
öğretmenler yetiştirilmeye başlanmıştır (Gazi Üniversitesi, 1987). 

Edebiyat Bölümleri 1966-1967 öğretim yılından itibaren Türkçe ve 
Sosyal Bilgiler olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Bir yıl sonra bölümlerin süresi 
üç yıla çıkarılmıştır (YÖK, 1998). 

1978- 1979 öğretim yılında Eğitim Enstitüleri Yüksek Öğretmen 
Okullarına dönüştürülmüş ve süreleri 4 yıl olmuştur. Bu düzenlenme ile Sosyal 
Bilgiler bölümü tarih- coğrafya ve coğrafya- tarih şeklinde iki bölüme ayrılmıştır 
(Akyüz, 1985). 

1982 yılında Yüksek Öğretmen Okulları Eğitim Fakültelerine 
dönüştürülmüştür. Bu düzenlemeler ile bölümlerde tep tipleşme yani 
branşlaşma artmıştır. Tek alan ağırlıklı öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır. 
Tüm bunların neticesinde tarih ve coğrafya branşlarında farklı farklı öğretmen 
ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.  
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“Zamanla bu bölümlerden mezun olan öğretmenler ortaokul 
(İlköğretim II. Kademe) Sosyal Bilgiler derslerinde birçok güçlükle 
karşılaşmışlardır. Özellikle tek bir alandan mezun olan öğretmenler kendi 
alanları dışındaki konuları öğretmekte zorlanmışlardır. Ayrıca yeni 
düzenlemenin getirdiği branşlarda ihtisaslaşma ile yan alanda yetişmenin yok 
edilmesi kırsal kesimde az sayıda öğrenciye sahip okulların öğretmen ihtiyacının 
karşılanmasında önemli problemleri beraberinde getirmiştir. Sadece bir branşta 
yetişen öğretmenin ortaokulda (İlköğretim II. Kademe) öğretebildiği ders sayısı 
düşük düzeyde kalmış ve her ders için ayrı öğretmene ihtiyaç duyulmuştur. Bu 
sebeplerden ötürü Tarih ve Coğrafya branşlarından mezun olan öğretmenler 
daha çok liselere yönelmiş ortaokulda görev yapmaktan kaçınmışlardır (YÖK, 
1998).” 

Tüm bu gelişmeler sonucunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Milli 
Eğitim Bakanlığı (MEB) ile birlikte ortaokula sosyal bilgiler öğretmeni 
yetiştirmek üzere birkaç üniversitede de pilot uygulanmalara başladı. Daha 
sonra 1998 senesinde Eğitim Fakültelerinin yeniden yapılandırılması sonucunda 
birçok üniversitenin eğitim fakültelerine Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programları açılmıştır. Bu programlardan mezun olan öğretmenler halen 
ortaokullarda sosyal bilgiler öğretmenliği yapmaktadırlar (Çınar, 2004). 

2019 yılı itibari ile Türkiye’ de 203 üniversite bulunmaktadır. Bu sayının 
130’u devlet üniversitesidir. 130 devlet üniversitende 87 Eğitim Fakültesi vardır. 
Bu sayı içerisinde 62 Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programında eğitim verilmektedir. 

Son 10 yıl içerisinde MEB, Türk Eğitim Sisteminde önemli bazı 
düzenlemeler yapmıştır. 30.03.2012 tarihinde yasalaşan 4+4+4 sistemi yani 
zorunlu eğitimi dörder yıllık üç eğitim kademesine (ilkokul, ortaokul, lise) 
bölünmesi bu düzenlemelerin en önemlisi olmuştur. Bu düzenleme ile 
ilköğretim yaş aralığı 6-13 yaş arası olmuştur(Turan, 2018).  

MEB, bu düzenlemelere gerekçe olarak 2010 senesinde gerçekleşen 18. 
Milli Eğitim Şurası’ na uygun olarak şu şekilde ifade etmiştir; toplumun 
ortalama eğitim süresini yükseltmek ve eğitim sistemini bireylerin ilgi, ihtiyaç ve 
yeteneklerine göre yönlendirilmesini mümkün kılacak şekilde düzenlemek 
olduğunu belirtmiştir (MEB, 2012).  

Yapılan bütün bu düzenlemelerden sonra MEB, 2017 yılında ilk ve orta 
dereceli okullarda okutulan derslerin öğretim programlarında geniş bir 
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yapılandırmaya gitmiştir. 51 dersin öğretim programı güncellenmiştir. Yapılan 
güncellemelerden sonra programlar ilk olarak 2017- 2018 öğretim yılında 1. , 5. 
ve 9. sınıflarda; 2018- 2019 eğitim öğretim yılında ise bütün sınıflarda 
uygulanmıştır (MEB, 2017). 

İlk ve ortaöğretimde eğitim sisteminde yapılan bu değişikliklerden sonra 
YÖK, Eğitim Fakültesi ana bilim dalı ve bölümlerinde bazı düzenlemelere 
gitmiştir. Bu düzenlemeye göre ilk ve ortaöğretim öğretmen yetiştirmesine 
bakılmaksızın birbirine benzeyen programlar aynı bölüm içerisine tabi 
olmuşlardır. Son düzenlemeler sonrası Sosyal Bilgiler Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, 
Tarih Eğitimi, Felsefe Grubu Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ve 
Türkçe Eğitimi anabilim dallarıyla beraber “Türkçe Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi 
Bölümü” adı altında yer almıştır. 

Bu düzenlemelerin ardından YÖK, 2018 yılında eğitim fakültelerinde 
öğretmen yetiştiren bölümlerde(Almanca Öğretmenliği Lisans Programı, 
Arapça Öğretmenliği Lisans Programı, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 
Lisans Programı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Lisans Programı, Biyoloji 
Öğretmenliği Lisans Programı, Coğrafya Öğretmenliği Lisans Programı, Felsefe 
Grubu Öğretmenliği Lisans Programı, Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans 
Programı, Fizik Öğretmenliği Lisans Programı, Fransızca Öğretmenliği Lisans 
Programı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, İngilizce 
Öğretmenliği Lisans Programı, Japonca Öğretmenliği Lisans Programı, Kimya 
Öğretmenliği Lisans Programı, Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, 
Müzik Öğretmenliği Lisans Programı, Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans 
Programı, Özel Eğitim Öğretmenliği Lisans Programı, Rehberlik ve Psikolojik 
Danışmanlık Lisans Programı, Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı, Sınıf 
Öğretmenliği Lisans Programı, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı, 
Tarih Öğretmenliği Lisans Programı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 
Lisans Programı, Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı)okutulan derslerde ve 
içeriklerinde bazı değişiklikler yapmıştır. 

2017 ve 2018’ de yapılan değişiklerin sebeplerini YÖK şu şekilde 
belirtmektedir (YÖK, 2018a): 

1- Son program değişikliğinden bu yana oluşan talep ve ihtiyaçlar ile 
mevcut programla ilgili yapılan araştırma ve değerlendirmelerin 
sonuçları,  
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2- Alan dersleri ile öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yeniden 
oluşturularak programlarda bunlara ağırlık verilmek istenmesi,  

3- Öğretmenlik uygulamalarının daha geniş bir zamana yayılması ve 
daha yapılandırılmış bir biçimde gerçekleştirilmesi gereği,  

4- Öğretmen yetiştirme lisans programlarını MEB’in yeniden 
hazırlayarak uygulamaya koyduğu ilk ve ortaöğretimdeki ders 
programlarıyla uyumlu hale getirmek, 

5- Ortaöğretim alan öğretmenlikleriyle ile ilgili lisans programları 
başta olmak üzere, üniversiteler ve fakülteler arasında haftalık ders 
saati, ders kredisi ve AKTS uyumsuzluklarını ve bunun yol açtığı 
aksaklıkları gidermek,  

6- MEB’in öğretim programları alanında gerçekleştirdiği değişiklikler, 
“öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri” ve “öğretmen strateji 
belgesi” gibi belgelerdeki yeterlik, hedef ve beklentilere uyumu 
sağlanması,  

7- Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirmeyle ilgili olarak “10. 
kalkınma planı” (2014-2018), “MEB stratejik planı” (2015-2019), 
“Türkiye yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi”, “öğretmen 
yetiştirme ve eğitim bilimleri alan yeterlilikleri” gibi resmi 
belgelerde yer alan ilke ve hedeflere uyum sağlanması, 

8- Bologna Sürecine uyum, kalite ve akreditasyon çalışmalarının 
programlarda güncellemeyi ve ortak çekirdek programlar 
oluşturulmasını zorunlu kılması,  

9- Bologna süreci kapsamında müfredatta en az %25 oranında 
seçmeli derslere yer verilmesinin gerekli olması, ayrıca fakültelerde 
seçmeli ders konusundaki dağınıklığı önlemek için seçmeli ders 
havuzu oluşturma ihtiyacının doğmuş olması,  

10- Yükseköğretim ve eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme 
alanlarında etik, moral, ahlâkî ve kültürel konuların önem 
kazanması nedeniyle programların öğretmen adaylarının daha 
insani ve erdemli bir ülkenin ve dünyanın inşasında aktif rol alacak 
ahlaki ve kültürel liderler olarak yetiştirilmelerini sağlayacak şekilde 
güncellenmesi ihtiyacı. 
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2.3. EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRMENİN TANIMI, 
DÜNYA VE TÜRKİYE’ DE GELİŞİMİ 

 

Toplumun eğitim boyutunda ihtiyaçlarının karşılanması bütün eğitim 
seviyelerinde uygun programların eğitim sistemine katkısı ile karşılanmaktadır. 
Bir ülkenin nasıl bir insan gücü istediği ve bu güç doğrultusunda nasıl bireyler 
yetiştireceğini eğitim programları belirler. Hatta ülkeler arası iletişim de dahi bu 
programların etkisi büyüktür. 

Eğitim programı kavramı yüzyıllar öncesine dayansa da temeli 19. 
Yüzyıl sonlarına doğru popüler olan Johann Friedrich Herbart’ ın (1776- 1841) 
felsefi hareketlerine uzanmaktadır. Eğitim programı kavramı 1820 yılından 
itibaren kullanılması ile birlikte, Franklin Bobbitt’ in 1918 tarihinde yazdığı 
“Eğitim Programı” (The Curriculum) kitabı eğitim programı yazınının 
başlangıcı kabul edilir (Korkmaz, 2006).  

Günümüze değin eğitim programının farklı tanımları yapılmıştır. 
Bunlardan bazıları şöyledir: Goog’ a (1973) göre, bir çalışma alanında sertifika 
veya diploma almak için sistemli olarak alınması gereken derslerin veya 
konuların listelenmesidir. Tanner ve Tanner’ e (1986) göre, “okul veya 
üniversitelerin sorumluluğunda sistemli olarak geliştirilen bilgi ve deneyimlerin 
tekrar yapılandırılmasıdır”. Varış’ a (1978) göre ise “bir eğitim kurumunun, 
çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitim ve kurumun 
hedeflerine yönelik bütün etkinlikleri kapsar”. Doğan ‘a (1975) göre, 
“öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış 
faaliyetlerin tamamı” dır. Taba’ ya (1962) göre ise nasıl tanımlanırsa tanımlansın 
eğitim programı belli ögelerden oluşur. Bunlar, hedefler ve hedef davranışlar, 
içeriğin seçimi ve örgütlenmesi, öğrenme- öğretme süreci ve son olarak da 
hedeflerin değerlendirilmesidir. 

Eğitim programı kavramının ile birlikte çok sık telaffuz edilen bir diğer 
kavram da program geliştirmedir. Her ikisinin de dünyadaki tarihsel 
gelişimlerine baktığımızda 19. Yüzyıl sonları ve 20. Yüzyıl başlarında sistemli ve 
düzenli olarak tanımlandığını ve bu alanlarda çalışmalara yoğunlaştığını 
görüyoruz. 

 Program geliştirme; “eğitim programının hedef, içerik, öğrenme- 
öğretme süreci ve değerlendirme ögeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünü” 
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olarak tanımlanır (Demirel, 2012, 5). “Gerek okul içinde gerek okul dışında, 
milli eğitimin ve okulun amaçlarına uygun etkinlikler geliştirmek ve 
gerçekleştirmek üzere düzenlenen içerik ve etkinliklerin, uygun yöntem, teknik, 
araç ve gereçler geliştirmesine yönelmiş koordine çabalarının tümüdür” (Varış, 
1978).  

Eğitimde program geliştirme kavramının tarihsel gelişimine 
baktığımızda bu alanda yoğun çalışmalar yapmış iki isime rastlıyoruz. Bu isimler 
Ralph Tyler ve Hilda Taba’ dır.  

Tyler (1949) program geliştirmeyi dört aşamada açıklamıştır. 

1- Okul ne tür eğitim amaçları geliştirme gayreti içinde olmalıdır? 

2- Bu amaçları gerçekleştirmek için ne tür eğitim yaşantıları 
sağlanacaktır? 

3- Bu eğitim yaşantıları etkili bir şekilde nasıl düzenlenebilir? 

4- Bu amaçların gerçekleştiği nasıl tespit edilebilir? 

Tyler tarafından sunulan bu aşamalarla birlikte ilk kez öğrenmede 
sınıflama ve sistem analizi yaparak ölçmenin eğitim programının bir parçası 
olduğu ortaya konulmuştur. Diğer yandan Taba Tyler’ in program geliştirme 
yaklaşımını genişletmiş ve program geliştirmeyi beş adımda ele almıştır. Bunlar: 

1- Pilot üniteler oluşturma; 

a) İhtiyaçların tespiti, 

b) Amaçların oluşturulması, 

c) Konuların seçimi, 

d) Konuların düzenlenmesi, 

e) Öğrenme yaşantılarının seçimi, 

f) Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi, 

g) Ölçmenin ne olacağının tespit edilmesi ve 

h) Denge ve alan kontrolünün yapılmasıdır. 

2- Deneysel üniteleri test etme 

3- Üniteleri tekrar gözden geçirme ve eleştirileri alma 
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4- Programın çatısını oluşturma ve 

5- Programın uygulanmasıdır (Taba, 1962). 

Türkiye’ de program gelişmenin tarihsel sürecine baktığımızda 
Cumhuriyet’ in ilanı ile birlikte 1924 tarihinde ilan edilen Tevhid- i Tedrisat 
Kanunuyla bütün öğretim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığı çatısı altında 
birleştirilmiş ve okul müfredatları üzerinde kapsamlı düzenlemeler yapılmıştır. 
Eğitim programlarındaki değişikliklerin temelini laiklik, çağdaşlaşma ve pozitif 
bilimler oluşturmuştur (Varış, 1970). 

Program geliştirme çabaları 1924’te Türkiye’ ye davet edilen John 
Dewey’ in hazırladığı rapor doğrultusunda ilk olarak ilköğretim boyutunda 
olmuştur. İlerleyen süreçlerde de program geliştirme çabaları ilköğretimde 
yoğunlaşmıştır (Korkmaz, 2006: 12).  1954- 1955 öğretim yılında İstanbul 
Atatürk Kız Meslek Lisesi’ndeki program komisyonu tarafından geliştirilen pilot 
okulu programı da ortaöğretimdeki program geliştirme çalışmalarının öncüsü 
olma niteliğindedir. 1960’lı, 70’li ve 80’li yıllarda yapılan çalışmaların yine 
ilköğretim boyutunda olduğu görülmektedir. Ancak 1990lı yıllara gelindiğinde 
Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirmeye farklı bir önem verildiği 
görülmektedir. MEB tarafından 28 Şubat 1990 tarihinde toplanan Ölçme 
Değerlendirme ve Program Geliştirme İhtisas Komisyonları toplantısında 
Türkçe, Matematik, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Psikoloji, Fen Bilgisi, Tarih, 
Felsefe Grubu ve Sosyal Bilgiler alanlarında olmak üzere toplamda dokuz 
program geliştirme uzman komisyon oluşturulmuştur (Korkmaz, 2006).  

1990lı yılların sonralarına gelindiğinde ise yükseköğretim boyutunda 
düzenlemelere gidildiği görülmektedir. Ancak bir bütün olarak bakıldığında 
diğer ülkelerden de örnek gösterecek olursak ABD’ de eğitim programı ile ilgili 
sorunlar hala sürüp gitmektedir. Fakat hiç değilse güvenilir bir tanımlama 
yaptıkları görülmektedir. Ancak Türkiye’ de eğitim programı kavramı, bir netlik 
ve açıklığa varamadığı için beklenenin altında bir seviyededir. İstenilen seviyeye 
ulaşmak için de zor ve sancılı bir süreç bizi beklemektedir (Ertürk, 1986).  

2000li yılların ilk çeyreğine gelindiğinde ise farklı eğitim dallarında 
ilköğretimden yükseköğretime değin bazı düzenlemeler ve yeni programlar 
oluşturulduğunu görüyoruz. Çalışmamızın temelini oluşturan sosyal bilgiler 
eğitimi programı bulgular kısmının ilk üç alt problemler başlığında detaylı 
anlatılacaktır. 
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2.4. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

 

Özav (2001), çalışmasında 1998- 1999 yılında düzenlenen Sosyal Bilgiler 
Lisans Programını, içinde yer alan dersleri ve içeriklerini, genel olarak irdelemeyi 
amaçlamıştır. Bunun yanında, ilköğretim müfredatını da baz alarak, programın 
daha da geliştirilebilmesi için neler yapılabileceği konusunda öneriler getirmeye 
çalışmıştır.  

Çınar (2004), YÖK’ ün eğitim fakültelerinin yapılandırılması sürecinde 
uygulamaya koyduğu sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının işlevselliğini 
öğretim elemanı ve öğretmenlerin görüşleri ile belirlemeye çalışmıştır. Sonuç 
olarak öğretmenler de akademisyenler de programın yeteri kadar anlaşılamadığı, 
içeriğinin yetersiz ve uygulanmasında da çeşitli sebeplerle sorunlar olduğunu 
belirtmiştir. Programın (1998- 2004 yılları arası uygulanan program) yeniden 
gözden geçirilerek çağımızın bilimsel ve teknolojik yapılanmasına uygun olarak 
düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Mentiş Taş (2004), Çalışmada sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi 
program standartları ve bu standartların fakültelerde gerçekleşme durumu 
öğretim üyelerinin, öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin düşüncelerine göre 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Sonuç itibari ile program standartlara uygun 
bulunmamıştır. 

Kızılçaoğlu, A. (2005),çalışmada, 1998-1999 eğitim-öğretim yılından 
itibaren eğitim fakültelerinde uygulanmakta olan öğretmen yetiştirme 
programlarının geldiği nokta eleştirisel açıdan değerlendirilmiştir. Yeniden 
yapılandırma ile öğretmen yetiştiren lisans ve lisansüstü programlarda ortaya 
çıkan önemli sorunlar ve öğretmen yetiştirme konusundaki çağdaş gelişmeler ve 
eğilimlerin ortaya çıkardığı ana ihtiyaçlar, bu programların yeniden 
geliştirilmesinin gerekli olduğunu göstermektedir. Programların yeniden revize 
edilmesi üzerinde durulması gereken temel noktalar şu şekilde ele alınmıştır: 
Periyodik olarak programın düzenlemelerinin yapılması, tezsiz yüksek lisans 
uygulamasının tekrardan düzenlenmesi, ders programlarının ve ders içeriklerinin 
güncellenmesi, programlardaki ders içeriklerinin yeni müfredata uygun hale 
getirilmesi, yan alan uygulamasının kaldırılması, okul uygulamalarının niteliğinin 
artırılması, ilgili kurumlar arası işbirliğinin artırılması, öğretmen yetiştirmede 
daha kapsamlı uygulamalı eğitime yer verilmesi ve akreditasyon sürecinin devam 
ettirilmesidir. 
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Ata (2007), Çalışmada 2006’da YÖK tarafından tekrardan incelenen 
sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının özel alan dersleri, ilköğretim 2005 
sosyal bilgiler programı, sosyal bilgilerin tanımı ve öğrenme alanları açısından 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, sosyal bilgiler öğretmenliği programının özel 
alan dersleri yeni ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programında değişiklikler 
doğrultusunda incelendiği anlaşılmaktadır. Fakat sosyal bilgileri oluşturan 
çekirdek disiplinlerle eşit bir yaklaşım söz konusu değildir. Özellikle sosyoloji, 
ekonomi ve diğer disiplinlerle ilgili ders sayısı çoğaltılmalıdır.  Her dönemde 
konulacak örgütleyici dersler ile öğretmen adaylarının disiplinleri kaynaştırma 
becerileri geliştirilmelidir sonuçları ortaya çıkmıştır. 

İskender, P. (2007), çalışmasında, sosyal bilgiler öğretimindeki 
önceliklerin ilköğretim okul müdürlerine ve sosyal bilgiler müfettişlerine göre 
neler olduğu ve çıkan sonuçlardan hareketle de sosyal bilgiler öğretmeni 
yetiştirme de nelere dikkat edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Sonuç olarak ise sosyal bilgiler eğitimi ile ilgili derslerin (Tarih, Coğrafya) ayrı 
olarak verilmesi sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçta temel etken dönemin sosyal 
bilgiler öğretmenlerinin genel olarak Tarih ve Coğrafya bölümlerinden mezun 
olmuş kişiler olması etkili olmuştur. 

Küçükahmet, L. (2007), çalışmasında 2006- 2007 eğitim öğretim yılında 
uygulamaya konulan öğretmen yetiştirme lisans programlarının 
değerlendirilmesini yapmıştır. Sonuç olarak 2006-2007 eğitim ve öğretim 
yılından itibaren kademeli olarak izlenecek olan bu programın öğretmen 
yetiştirmeyi en azından 40 yıl geriye götürdüğü görülmüştür.  Programlarındaki 
kategorilerinin ağırlığı ve düzeni, öğretmenlik meslek bilgisi adı altında okutulan 
43 çeşit ders, alan bilgisi, genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin 
ayırt edilememiş olması ve ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle uzun uğraştan 
sonra programlara yerleştirilmiş olan esas alan, yan alan uygulamasının 
kaldırılmış olması sebepleri ile programlar yetersiz görülmüştür. 

Ercan, (2009), çalışmasında sosyal bilgiler dersinin 1923 ve 2008 yılları 
arasında Türkiye’ deki gelişim sürecini ele almıştır.  

Erginer, Erginer ve Bedir, (2009) , Çalışmada eğitim fakültelerinde 
görevli akademik personelin akademik kökenleri ve öğretmen yeterlikleri 
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, eğitim fakültelerinde görev yapan öğretim 
elemanlarının akademik kökenlerinin değişken olduğu, öğretmen eğitimi 
kökenli öğretim elemanları yanında, azımsanamayacak sayıda öğretmen eğitimi 
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dışındaki yeterliklere sahip öğretim elemanlarının da eğitim fakültelerinde görev 
yaptığı anlaşılmıştır. 

Tarman ve Acun (2010), çalışmalarında teorik bir bakış açısıyla Sosyal 
Bilgiler Eğitimin bilimsel-pedagojik temellerde geliştirilmesi için yapılması 
gerekenleri ve bu işe kalkışan Yeni Bir Sosyal Bilgiler Hareketi’nin hedeflerini ve 
alana yapacağı katkılar açısından bir analiz yapmışlardır. ABD’ de gelişen Yeni 
Sosyal Bilgiler Hareketi üzerinden ABD ve Türkiye karşılaştırmaları yapmışladır. 

Ambarlı (2010), Bu araştırmada Cumhuriyetin ilanından günümüze 
kadar yapılan ilköğretim Sosyal Bilgiler programları, programların amaçları, 
konuları incelenmiştir. İncelemeler sonucunda yapılan değişiklikler, 
düzenlemeler, güncellemeler verilmiştir. 

Kır (2011), çalışmada Avrupa Birliği’ne üye beş ülke ile Türkiye’nin 
öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları karşılaştırmalı olarak 
değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında kurucu üye olması nedeni ile Almanya 
(1951) 1, Birliğin 3. genişleme sürecinde üyeliğe kabul edilen İspanya (1985), 4. 
genişleme sürecinde kabul edilen Finlandiya (1995), 5. genişleme sürecinde 
kabul edilen Macaristan (2003) ve Polonya (2003) örnekleri incelenmiştir. Bu 
incelemeler ışığında ülkeler arasında çeşitli sonuçlara ulaşılmış ve Türkiye için 
öğretmen yetiştirme önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçlarının 
öncelikle yükseköğretim kurumu ve öğretmen yetiştiren kurumların 
niteliklerinin arttırılmasına, öğretmen adayları ve öğretmen eğitimcilerinin 
yeterliliklerinin geliştirilmesine ve Avrupa Birliği sürecinde eksiklerin 
giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir 

Kaymakçı (2012), Bu çalışmanın amacı 1998 ve 2006 sosyal bilgiler 
öğretmenliği lisans programı ders içeriklerinin benzer ve farklı yönlerini ortaya 
koymaktır.Çalışma sonucunda 1998 ve 2006 programlarının alan bilgisi, 
öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür derslerini önemsediği, ancak ders 
içerikleri bağlamında iki program arasında önemli farklılıklar olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Tonga (2012), Bu çalışmada şu an yürürlükte olan Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Lisans Programı çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Elde 
edilen bulgulara göre, 1998 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda 
yer alan Edebiyat ve Türkçe derslerinin sayısının azaltıldığı, yerine Sosyal 
Bilgileri oluşturan sosyal bilim disiplinlerine daha çok yer verildiği, teorik ders 
sayısının uygulama derslerinden çok fazla olduğu, dolayısıyla uygulama 
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derslerinin yeterli olmadığı, derslerin ilköğretim Sosyal Bilgiler dersi ile yeterince 
ilişkilendirilmediği, ilköğretim Sosyal Bilgiler dersinin sacayağı olan kavram, 
beceri ve değer öğretimine ilişkin doğrudan derslerin olmadığı tespit edilmiştir. 

Topkaya, Tokcan ve Kara (2012), çalışmalarında, sosyal bilgiler 
öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşlerini, 
deneyimlerini ortaya koymayı hedeflemişlerdir. Bu amaç doğrultusunda 35 
sosyal bilgiler öğretmen adayına yarıyılın sonunda öğretmenlik uygulaması dersi 
kapsamında gözlem ve deneyimlerini yansıtmaları için altı açık uçlu soru 
görüşme formu aracılığıyla yöneltilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlik 
uygulaması dersinin öğretmen adaylarına tecrübe sağlayan bir ders olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adayları, uygulama okullarındaki 
idarecilerin ilk haftadan sonra kendilerine hiç vakit ayırmadıklarını, rehber 
öğretmenlerin öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri hakkında sürekli 
olumsuz ifadelerde bulunduklarını, derse gelen öğretim elemanlarının yeterince 
rehberlik yapmadıklarını, ders anlatımı esnasında rehber öğretmenlerinin 
dersleri sürekli bölen konuşmalar yaptığını ve fakültelerin rehber öğretmen 
seçiminde daha dikkatli ve seçici davranması gerektiği görüşünü ortaya 
koymaktadır. 

Çelikkaya (2012), çalışmasında sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 
programında yer alan, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen 66 
dersin öğrenilme düzeylerini öğretmen adaylarının öznel algıları doğrultusunda 
belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmasının sonunda ise derslerin genel olarak 
öğrenciler tarafından anlaşılabildiği sonucuna ulaşmıştır. 3. Ve 4. Sınıf 
öğrencileri ile yapılan araştırmada sınıflar arası en fazla farkın olduğu ders 
program geliştirmedir. Öğrencilerin öğrenmesindeki öğrenme düzeylerine 
baktığımızda en yüksek ortalamaya sahip olan dersin öğretmenlik uygulaması, 
en düşük ortalamaya sahip olan dersin ise Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı dersi 
olduğunu görüyoruz.  

Dönmez ve Uslu (2013),  çalışmalarında sosyal bilgiler öğretmeni 
adaylarının farklı değişkenler açısından (cinsiyet, öğretmenlik mesleğini seçme 
nedeni, baba öğrenim durumları, anne öğrenim durumları) öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırmaları 
sonucunda ise sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine 
yönelik tutumlarının cinsiyet, öğretmenlik mesleğini seçme nedeni ve baba 
öğrenim durumları açısından anlamlı bir farklılık gösterdiği, anne öğrenim 
durumları açısından ise anlamlı bir farklılık göstermediğini saptanmışlardır. 
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Araştırmada ulaşılan diğer önemli bulgu ise, öğretmen adaylarının öğretmenlik 
mesleğine yönelik tutumlarının olumlu ve “katılıyorum” düzeyinde olmasıdır. 

Ünlü, Koçoğlu ve Ay (2015), çalışmalarında sosyal bilgiler dersi 
öğretmen adaylarının düşüncelerine göre sosyal bilgiler lisans programında 
uygulamalı derslerde yaşanan sıkıntıları tespit etmeye ve bu sıkıntıların mesleki 
yeterlilikleri üzerindeki etkilerini araştırmaya yönelik bir çalışma yapmışlardır. 
Elde ettikleri bulgulara göre öğretmen adaylarının uygulamalı derslerle ilgili 
kredi uyumsuzluğu, uygulamalı derslerin içeriği, programın yapısı ve öğretim 
üyesinden kaynaklanan sorunlar yaşadığı görülmüştür. 

Akhan (2015), çalışmasında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programından yeni mezun olan öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler programı 
üzerine düşüncelerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışmanın sonuçlarına 
baktığımızda ise öğretmen adayları genel olarak öğretmenlik mesleğine yönelik 
olumlu tutum içersindedirler. Ancak sosyal bilgiler lisans programında yer alan 
derslerin bölümün doğasına uymadığı, derslerin genel olarak teoride kaldığı 
uygulama noktasında yetersiz olduğu düşüncesinin genel olarak öğrencilerde 
hakim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Karakaş, H. ve Sözer, M. A. (2017), çalışmalarında PISA sonuçlarına 
göre başarılı ülkelerinin öğretmen yetiştirme sistemlerindeki mesleki uygulama 
çalışmalarını ülkemizle karşılaştırmayı hedeflemişti İncelenen ülke öğretmen 
yetiştirme sistemi içerisinde okul deneyimi, öğretmenlik uygulamaları ve 
stajyerlik/adaylık uygulamaları irdelenmiştir. öğretmen yetiştirme sisteminde yer 
alan mesleki uygulama çalışmaları incelenmiştir. Araştırma sonucunda; PISA 
sonuçlarına göre başarılı olan OECD ülkelerinin öğretmen yetiştirme sistemleri 
içerisinde ülkemize göre gözlem uygulamalarının daha erken dönemlerde yer 
aldığı, öğretmenlikuygulamalarının ise daha fazla deneyime dayalı olduğu 
görülmüştür. Bazı ülkelerde adaylara mesleğe başlamadan önce staj imkânı 
sağlanarak öğretmenlik mesleğine hazırlandıkları tespit edilmiştir. Ülkemizde 
YÖK tarafından hazırlanan öğretmen yetiştirme lisans programları yeniden 
düzenlenmiş ve 2018 güz döneminden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
düzenleme ile öğretmen adayları “Okul Deneyimi I ve II” dersleri ile lisans 
eğitimlerinin sadece son sınıflarında okullarda gözlem ve uygulama 
yapabilecekler ve OECD ülkelerine göre daha geç ve daha az okul deneyimi 
yaşayabilecekleri tespit edilmiştir.  

Tokcan, H. ve Tilki, A. (2017), çalışmalarında Türkiye’deki Sosyal 
Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarının 2017 yılındaki mevcut durumunu ortaya 

39



koymayı hedeflemiştir. Araştırmada Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında 
2017 yılında öğrenim gören öğrenci sayısı, bu anabilim dalında görev yapan 
öğretim üyesi sayısı, anabilim dalına kaydolan öğrencilerin puanlarının yıllara 
göre ve üniversitelere göre değişimi ve sosyal bilgiler öğretmenliğinin 2013-2017 
yılları arası atama sayıları incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman inceleme yönteminin kullanıldığı çalışmada 2017 yılı itibariyle 
Türkiye’de toplam 59 üniversitede Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı aktif 
olarak eğitim-öğretim faaliyeti gösterdiği, LYS kontenjanları esas alındığında 
sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dallarında toplam öğrenci 15.639 olduğu, 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği anabilim dalının puan sıralarının oldukça değişken 
olduğu, 2016 yılında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programına yerleşen en 
yüksek puanlı öğrencinin puan sırasının 25.800 iken en düşük puanlı öğrencinin 
sırası 75.900 olduğu, 2013-2017 yılın verilerine göre sosyal bilgiler öğretmenliği 
programına yerleşen en yüksek puanlı öğrencilerin tercih ettikleri üniversitenin 
İstanbul Üniversitesi olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 
üniversitelerin sosyal bilgiler öğretmenliği anabilim dalına yerleşen öğrenci 
sayısının, atama sayılarına göre çok fazla olduğu bu nedenle atanmayı bekleyen 
yaklaşık 27.500 kişi olduğu belirlenmiştir. Atama bekleyen öğrenci sayısının 
artması nedeniyle 2015 yılından itibaren ÖABT sosyal bilgiler sınavına giren 
aday sayısı git gide azalmaktadır. Çalışma sonuçlarına göre Türkiye’de Sosyal 
Bilgiler Eğitimi anabilim dallarının kontenjan sayılarının azaltılırken; öğretim 
üyesi sayısının ise arttırılması kalitenin ve gelecek hedeflerinin tutturulması 
açısından faydalı olacağı söylenebilir. 

Turan (2018), Çalışmasında eğitim fakülteleri sosyal bilgiler öğretmenliği 
lisans programlarında 2018 yılında yapılan güncelleme ile ilgili genel bir 
değerlendirme yapmış. Bu düzenlemelerin sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 
programı üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmıştır. Sonuç olarak, 
programlarda okutulan toplam ders saati miktarının yaklaşık %10 oranında 
azaltıldığı, toplam ders içerisinde alan ve alan eğitimi derslerinin ağırlıklarının 
azaltılarak meslek bilgisi ve genel kültür derslerinin ağırlığının artırıldığı, seçmeli 
ders sayısının artırıldığı, okul öğretmenlik uygulaması konusunda herhangi bir 
iyileştirmenin sağlanamadığı, seçmeli dersleri revize edilmeye çalışıldığı 
anlaşılmıştır. Program hazırlanırken sosyal bilgiler dersinin kendine özgü 
disiplinler arası niteliğinin önemsenmediği, önceki programlarda yer alan birçok 
alan dersinin programdan çıkarılmış olması ortaya konmuştur. 

Sağdıç (2018), çalışmasında Türkiye’de 2018 yılında uygulamaya 
konulan ve önceki programa göre önemli değişiklikler içeren yeni sosyal bilgiler 
öğretmen yetiştirme programını alan bilgisi, Alan Eğitimi, Meslek Bilgisi, Genel 
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Kültür ve öğretmenlik uygulaması dersleri bağlamında değerlendirmiştir. 
Çalışma sonucunda ise “Alan Eğitimi derslerinin ders saatleri, kredileri ve 
AKTS değerleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Buna karşılık Meslek Bilgisi 
derslerinin ders saatleri, kredileri ve AKTS değerleri önemli ölçüde arttırılmıştır. 
Genel Kültür derslerinin kapsamında ise önemli değişiklikler söz konusudur. 
Bu kapsamda fakülte bünyesinde bir Genel Kültür seçmeli ders havuzu 
oluşturulmuştur. Öğretmenlik uygulaması dersi Öğretmenlik Uygulaması I ve 
Öğretmenlik Uygulaması II dersi olarak iki döneme çıkartılmıştır. Ancak 
öğretmenlik uygulamasına bir basamak teşkil eden Okul Deneyimi dersi ise 
programdan kaldırılmıştır.  Lisans programlarının toplam kredileri 156’dan 
147’ye, toplam ders saati ise 170’den 154’e çekilmiştir. Ayrıca programda 
seçmeli derslere %25 oranında yer verilmiş, seçmeli ders çeşitliliği arttırılmış ve 
Bologna sürecine uyum sağlanmıştır” sonucuna ulaşılmıştır.  

Sönmez, Ö. F. (2018),araştırma, 2006 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans 
derslerinin içeriği ile 2018 yılında güncellenen içeriğin karşılaştırılmasını 
amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme 
kullanılmıştır. Bu bağlamda doküman olarak 2018 yılı içerisinde Yükseköğretim 
Kurulu tarafından hazırlanan sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları 
incelenmiştir. 2006 sosyal bilgiler öğretmenliği programının içeriğinde Teorik 
142 saat ve 26 saat uygulama toplam 168 saat olurken 2018 sosyal bilgiler 
öğretmenliği programında ise 140 saat teorik ve 14 saat uygulama olmak üzere 
toplam 154 saat olarak karşımıza çıkmaktadır. Uygulama derslerinin toplam 
oranda yerini azaldığı ve torik ders içeriğinin az da olsa azaldığı sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca programdaki ders saatinin azaldığı da görülmektedir  

Tokcan, H. ve Tangülü, Z. (2018), çalışmada 2018 yılında güncellenen 
sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programında meydana gelen değişimler 2006 
yılı programıyla karşılaştırarak analiz edilmiştir. Nitel araştırma türlerinden 
doküman incelemesi yoluyla yapılan çalışma sonrasında 2018 programında 
derslerin saat ve AKS oranlarına bir azalmaya gidildiği; meslek bilgisi ve seçmeli 
derslerin oranının arttırılırken; genel kültür, sosyal bilimler/sosyal bilgiler, tarih 
ve coğrafya derslerinin oranının ise azaltıldığı görülmüştür. Yine güncellenen 
programda bazı derslerini isim değişikliğine uğrarken, bazılarının ise saatlerinde 
azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. Çıkan bu sonuçlara göre 2018 
programında özellikle sosyal bilimler/sosyal bilgiler alanında sosyal bilgilerin 
disiplinler arası yapısının temeli olan psikoloji, arkeoloji, sosyoloji, felsefe, 
ekonomi, antropoloji, temel hukuk, insan ilişkileri iletişim gibi derslerin 
kaldırılmış olmasının sosyal bilgiler alanının disiplinler arası yapısını bozduğu; 
yeni eklenen alan eğitimi derslerinin bazılarının içeriğinin birbirine yakın olması 
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nedeniyle bir karmaşa yaratacağı söylenebilir. Yenilenen programda görülen en 
olumlu değişikliğin seçmeli derslere getirilen model olduğu böylece üniversiteler 
arası yaşanan seçmeli ders farklılıklarının azalırken, öğrencilerin seçim yapma 
şanslarının arttığı savunulabilir.  

3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama aracının 
geliştirilmesi ve kullanılması, verilerin toplanması, verilerin analizi ve geçerlik, 
güvenirlik hakkında bilgi verilecektir.  

3.1. Araştırmanın Modeli 

Çalışmanın temel amacı öğretim üyelerinin görüşleri üzerinden 2018 
yılında gerçekleşen program değişikliğini olumlu, olumsuz bütün yönleri ile ele 
alıp irdelemek ve değerlendirmektir. Program değişikliklerini de en yakından 
inceleyebilecek kişiler programı uygulayan akademisyenler ya da programdan 
eğitim alan öğrencilerdir. Çalışmamız daha çok programı uygulayacak 
akademisyenlerin program hakkında genel, uygulama, hedef ve içerik 
boyutlarında fikir ve düşüncelerini derinlemesine ve irdelemesine almak olduğu 
için çalışmada nitel desen kullanılması uygun görülmüştür. 

Nitel araştırmaların amacı sayılara veya sembollere dayalı genel kalıplar 
oluşturmak değil, oluşan bir durumun veya davranışın arkasındaki gerçekleri, 
nedenleri ile birlikte, derinlemesine elde etmektir. Bu yolla elde edilen kanıtların 
yorumlarını yapmaktır. Bütün bunların sonucunda pratikte nelerin 
değişebileceği konusuna özel vurgu yapmak bu tür çalışmaların amaçları 
arasındadır (Çepni, 2014). Nitel araştırmacılar, durumları ve olayları 
katılımcıların bakış açılarından anlamaya çalışırlar. Dolayısıyla, katılımcıların 
çoğunlukla doğrudan araştırmanın içinde yer alması söz konusudur 
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014). Nitel 
desenler, araştırmanın günlük yaşam alanlarında yapılması ölçüsünde doğaldır 
ve araştırmacı, söz konusu fenomeni (örneğin, bir grup, olay, program, 
topluluk, ilişki veya etkileşim) değiştirmeye girişmez (Patton, 2014). 

Çalışmada, 2018 programı detaylı bir şekilde akademisyenlerin 
programa ilişkin algıları ve programa ilişkin tecrübeleri irdeleneceği için çalışma 
nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim desenine göre yürütülmüştür. 
Fenomenografik araştırma yöntemi, özellikle eğitim araştırmalarında, düşünme 
ve öğrenme hakkındaki bir takım soruları cevaplamak için geliştirilmiştir 
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(Marton, 1986). Olgu bilimsel araştırma, insan olgusuna yoğunlaşan, tecrübe 
edilmiş deneyimlerin ifade edilişinin anlamlarını tanımlamayı amaçlayan 
tümevarımsal betimleyici bir araştırmadır. Bu kapsamda ilk elden öznel bakış 
açısı ile fenomenin çalışılmasını içerir (Akturan ve Esen, 2013). Fenomenografik 
araştırmanın amacı, insanların bir fenomeni ya da gerçeğin belirli bir yönünü 
tecrübe etme, yorumlama, anlama ya da kavramsallaştırmada farklı yolları 
tanımlamaktır. Bu yolla, spesifik bir fenomen üzerinde anlayışlar ortaya çıkarılır 
ve bu anlayışlar kavramsal kategorilere göre sınıflandırılır. Öğrenenin bakış 
açısıyla araştırılan dünya tanımlanmış olunur (Ashworth ve Lucas, 1998). 
Fenomenoloji tanımlayıcı filozofik bir yöntemdir. Bu anlamda diğer analitik/ 
tümden gelim yöntemlerden farklıdır. Fenomenoloji keşfedici ya da tahmin 
edici değil, tanımlayıcı bir araştırmadır (Simpson 2007, 84). Olgu bilim 
araştırmaları, olguya ilişkin tecrübeleri irdeleyerek tecrübenin özüne inmeye 
çalışır. Bu sebeple, olgu bilimsel çalışmalarda tecrübe çok mühimdir (Ersoy, 
2017). Çalışmamızda, görüşme yaptığımız akademisyenlerimizin uzmanlık 
alanlarına, akademik çalışmalarında sosyal bilgiler programları ve sosyal bilgiler 
eğitimine ne denli önem verdiklerine bu sebeple dikkat edilmiştir. 

3.2. Çalışma Grubu 

 

Nitel araştırma desenlerinden olgu bilim yöntemi ile yürütülen 
çalışmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme, 
çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi açısından zengin durumların seçilerek 
derinlemesine araştırma yapılmasına olanak tanır. Araştırmacı, seçilen durumlar 
bağlamında doğa ve toplum olaylarını ya da olgularını anlamaya ve bunlar 
arasındaki ilişkileri keşfetmeye ve açıklamaya çalışır (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014). 

 Çalışmada, görüşme yapılan akademisyenlerin: 

• Ülkemizin farklı fiziksel özelliklerine sahip üniversitelerinde 
çalışmakta olmalarına, 

• Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’ nda çalışıyor olmalarına,  

• Sosyal Bilgiler Eğitimi ve farklı uzmanlık alanlarında eğitim görmüş 
olmalarına, 

• Farklı mesleki tecrübe yıllarının olmasına,  
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• Farklı cinsiyete sahip olmalarına dikkat edildiği için; 

amaçsal örnekleme yöntemlerinden maksim çeşitlilik örneklemesi 
kullanılmıştır. 

Çalışmada farklı özelliklere sahip bireylerin görüşleri alınmasındaki 
amaç; farklı tecrübeler edinmiş kişiler üzerinden olabildiğince farklı cevaplara 
ulaşmak ve programı bütün yönleri ile irdelemektir. Evrende incelenen 
problemle ilgili olarak kendi içinde benzeşik farklı durumların belirlenerek 
çalışmanın bu durumlar üzerinde yayılması maksimum çeşitlilik örneklemeyi 
tanımlar (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014).  

Tablo 7. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler 
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Tablo 7’de görüldüğü üzere çalışmanın grubunu beş farklı üniversitede 
görev yapmakta olan, bir araştırma görevlisi, 1 doktor araştırma görevlisi, farklı 
uzmanlık alanı eğitimi almış yedi doktor öğretim üyesi, beş doçent ve bir 
profesör unvanlı akademisyen olmakla birlikte toplamda 15 akademisyen ile 
görüşme yapılmıştır.  

Ek olarak çalışma yaptığımız akademisyenlerin bazılarının 2006 ve 2018 
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programları üzerine çalışmaları 
bulunmaktadır. Bazı akademisyenlerimize yaptıkları çalışmalar sonucunda 
ulaşıldı ve çalışma yapabilmek için kişisel izinleri alındı. Sonrasında 
üniversitelerimizin idari personelleri vasıtası ile resmi boyuttaki bütün izinler 
alındı. 

3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı  

 

Olgu bilim çalışmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Ancak 
çalışmamızda mülakat aşamasına geçilmeden önce YÖK’ ün sayfasından 2006 
ve 2018 Programlarına ulaşılmış ve karşılaştırmalı analizleri yapılmıştır. Yazılı ve 
görsel materyaller, gözlem ve görüşme yöntemlerinin olanaklı olmadığı 
durumlarda ya da bu yöntemler kullanılarak elde edilen verileri desteklemek için 
kullanılabilir. Dokümanlar araştırma konusunun, geçmişine ve tarihsel sürecine 
de ışık tutacağı için önemli verilerdir. (Baş ve Akturan, 2013). Akademisyenlerin 
her birinin alanlarında uzman olması ile görüşmeler verimli geçmiştir. Ancak 
görüşmeler dışında akademisyenleri gözlemleme imkanıolmamıştır. 

Olgu bilim yöntemi doğrultusunda yapılan mülakatlar öncesinde 
araştırmacı ilgili alan yazın üzerine detaylı bir literatür taraması yapmıştır. 
Sonrasında çalışma alt problemlerine göre kademelendirilerek sekiz adet 
mülakat sorusu hazırlanmıştır. Sorular hazırlandıktan sonra Sosyal Bilgiler 
Eğitimi alanında görev yapan beş akademisyene soruları göndermiş ve yaklaşık 
15 gün içerisinde dönüş alınmıştır. Akademisyen görüşleri doğrultusunda 
sorular üzerinde düzenlemeler yapılmış ve tekrar kontrol edilmiştir.  

Görüşme, en az iki kişi arasında sözlü olarak sürdürülen bir iletişim 
sürecidir. Görüşme, araştırmada cevabı aranılan sorular çerçevesinde ilgili 
kişilerden veri toplama şeklinde ifade edilebilir. Görüşme belirli bir araştırma 
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konusu veya bir soru hakkında derinlemesine bilgi sağlar (Büyüköztürk, Kılıç 
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 2014). İyi bir görüşme, bireysel 
düşünceler ve inanışlar hakkında tarafsız bilgi edinme sanatı ve bilimidir. Bir 
kişinin bilgileri, düşünceleri, davranışları bir sistemdir. Görüşmenin amacı bu 
sistemi oluşturan tüm öğeleri araştırmaktadır (Teaching Clinical Psychology- 
Using Interviews in Research, 2007). 

Çalışmada akademisyenlerin düşüncelerini daha iyi ifade etmeleri için 
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış 
görüşmeler, hem sabit seçenekli cevaplamayı hem de ilgili alanda derinlemesine 
gidebilmeyi birleştirir. Bu nedenle, bu tür görüşme diğer iki yöntemin 
avantajlarını ve dezavantajlarını içerir. Analizlerin kolaylığı, görüşülene kendini 
ifade etme imkanı verdiği için gerektiğinde derinlemesine bilgi sağlama gibi 
avantajları vardır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel, 
2014). 

3.4. Veri Toplama Süreci 

 

Mülakat soruları netleştirildikten sonra programın bir yıl uygulanması 
süreci de gözetilerek çalışma yapılması düşünülen akademisyenlerin bağlı 
oldukları kurumlardan gerekli izinler alındı. İzin alınmadan önce görüşmeler 
hakkında bilgi verilen ve rızaları alınan akademisyenler, resmi kurumlardan 
gerekli izinlerin alınması ile birlikte çalışma ile ilgili tekrar bilgilendirilmiş ve e- 
posta yolu ile randevular alınmıştır. Fiziksel olarak araştırmacıya yakın olan 
akademisyenlerin yanına bizzat gidildi ve mülakat randevuları oluşturuldu. 
Fiziksel olarak uzakta bulunan kurumlardaki akademisyenlerin de 
inisiyatifiileonlara mülakat soruları e-mail yolu ile gönderilmiştir. Bir 
akademisyenimiz cevaplarını posta ile göndermiştir. Yedi akademisyen ile 
görüşmeler yüz yüze yapılmıştır. Akademisyenlerin izni ile görüşmeler 
kaydedilmiştir. Görüşmeler ortalama 20- 30 dakika arasında yapılmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

 

Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu analiz yöntemi daha 
çok yazılı ve görsel verilerin analizinde kullanılır.İçerik analizinde araştırmacı 
öncelikle araştırma konusuyla ilgili gruplar geliştirmektedir. Daha sonra, bu 
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gruplar içerisine giren kelime, cümle ya da resimleri saymaktadır. Grup 
oluşturma aşamasında aynı metin üzerinden benzer bir araştırma yürütmeyi 
planlayan diğer araştırmacıların da aynı sonuçlara ulaşabilecekleri türden uygun 
kategoriler geliştirmeye dikkat edilmesi gerekmektedir(Özdemir, 2010).  

İçerik analizinin temel hedefi, toplanan verileri açıklayabilecek 
kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Buna göre toplanan verilerin öncelikle 
kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan bu kavramların mantıklı bir 
biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların saptanması 
gerekmektedir. Böyleceiçerik analizi ile elde edilen verileri tanımlama ve 
verilerin içinde saklı gerçekleri ortaya koymak amaçlanmaktadır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2005).  

Çalışmada veriler analiz edilirken aşağıdaki basamaklar takip edilmiştir:  

Elde edilen verilerin yazıya çevrilmesi: katılımcılar ile yapılan görüşmeler 
bilgisayar üzerinden Microsoft Word dosyasına aktarılmıştır. Sonrasında kayıtlar 
tekrar dinlenmiş ve yazıların eksiksiz olmasına dikkat edilmiştir. 

Kodlamaların oluşturulması: Katılımcıların mülakatları doğrultusunda 
çalışmanın hedefine uygun kodlamalar oluşturulmuştur.   

Oluşturulan kodlamaların uygunluğu: Katılımcıların ifadeleri ile 
oluşturulan kodlamaların sonunda tekrar gözden geçirilerek vurgulanmak 
istenen temaya uygun olup olmadığı kontrol edilmiş ve uygun olmayanlar 
düzenlenmiştir. 

 Elde edilen bulguların tanımı: Araştırmaya katılanların ifadeleri 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. 

Elde edilen bulguların yorumlanması: Katılımcıların ifadeleri araştırma 
soruları doğrultusunda araştırmacı tarafından amacına uygun olarak aynı ve 
farklı fikirde olanlar olarak kategorilere ayrılmıştır. 

3.5. Geçerlilik ve Güvenirlik 

 

Olgu bilim yöntemi ile yapılan çalışmalarda araştırma raporlarının 
geçerlik ve güvenirliklerinin nasıl sağlandığının da açıklanması gerekir. Olgu 
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bilim çalışmalarında geçerlik ve güvenirliği sağlamak için çeşitleme yolu 
izlenebilir. Çeşitleme, genel olarak bir gözlem ya da yorumun tekrar 
edilebilmesini doğrulamak için, anlamı aydınlatmak için çoklu algılamaları 
kullanma süreci olarak düşünülmektedir. Fakat hiçbir gözlem veya yorum aynı 
şekilde birebir tekrar edebilir değildir. Bu sebeple çeşitlemeyle elde edilen 
bulguların karşılaştırılması, ortak ve farklı olan bulguların 
gruplandırılarakdeğerlendirilmesi ve geçerlikve güvenilirliğin sağlanması 
yapılabilir(Çepni, 2010). Çeşitleme, örneklem ya da veri çeşitlemesi olarak 
yapılabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu çalışmada ise veri çeşitlemesi 
yapılmıştır.  

Araştırmada geçerliği sağlamak için aşağıda kısaca açıklanan geçerlik 
yollarına başvurulmuştur.  

Betimleyici geçerlik: Araştırılan konunun anlamı değiştirilmeden,  tüm 
gerçekliğiyle ortaya koyulduğu geçerlilik türüdür. Bu araştırmada da 
durumlardan elde edilen veriler aktarılırken, duruma ait bilgiler belirlendikten 
sonra yorumlamalarla betimleyici geçerlilik sağlanmaya çalışılmıştır. 

Yorumlayıcı Geçerlik: Araştırılan kişi veya durumlardan elde edilen 
anlamların, yorumlamaların veya amaçların ortaya koyulması ile ilgilidir. Bu 
araştırmada çalışmanın yapıldığı öğretmen adayları ile görüşmeler yaparak 
onların düşünce ve görüşlerini açıklamaları sağlanmıştır.    

Kuramsal Geçerlilik: Araştırmanın, araştırılan konuyu açıklama 
derecesidir. Hem araştırmacı hem de çalışmaya katılan kişiler kuramsal 
yapılandırmaları oluşturmaktadır. Burada kuram, açıklama olarak ele 
alınmaktadır. Bu araştırmada da kuramsal yapılandırmalar oluşturulurken 
durum çalışmalarına konu olan öğretmen adaylarının açıklamaları dikkate 
alınmıştır.     

Genelleyici geçerlilik: Araştırma verileri ile oluşturulan kuramın aynı 
anlam bütünlüğü sağlaması için genellemeler yapılmasıdır. Genelleme,çalışma 
grubu içinde yapılır. Bu araştırmada 15 akademisyen ile olgu bilim çalışması 
yapıldığından istatistiksel değil, analitik genellemeye başvurularak genelleyici 
geçerlilik oluşturulmaya çalışılmıştır.    

Değerlendirici Geçerlilik: Araştırılan konu ile ilgili araştırıcının kararlar 
vermesi ve bu kararların uygulanmasıdır. Bu araştırmada da araştırmacı konuyla 
ilgili olgular hakkında değerlendirmelerde bulunmuştur.   
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Araştırmada güvenirliği sağlamak içinse aşağıda belirtilen önlemler 
dikkate alınmıştır. 1. Araştırmacının çalışması ile ilgili durumları ayrıntılı bir 
şekilde tanımlaması,  

2. Elde edilen veriler hakkında açıklayıcı bilgiler verilmesi,   

3. Kullanılan yöntemlerin tüm safhalarının açıklanması,  

4. Veriler ve analizlerin çalışma yapılan kişilerin kontrolüne sunulması   

5. Veriler, analizler ve yorumların başka araştırmacıya sunulması (Ekiz, 
2003). 

 Araştırmada yukarıda belirtilen geçerlik ve güvenilirlik kriterlerine 
dikkat edilmiştir. Öncelikle veri kaynaklarının birbirini desteklemesi ve 
tutarlılığın sağlanması için veri çeşitlemesi yoluna gidilmiştir. Bu amaçla 
mülakatla elde edilen veriler, Sosyal Bilgiler Lisans Programındaki düzenlemeler 
ile tekrar gözden geçirilmiştir. Araştırma sürecinde elde edilen veriler sürekli 
değerlendirilerek araştırmaya yön verilmiştir. Kayıt altına alınan görüşmeler 
hiçbir değişiklik yapılmadan yazıya aktarılmıştır. Son olarak araştırma 
kapsamında elde edilen tüm veriler yapılan analizler ve yorumlar uzman görüşü 
alınarak kontrol edilmiştir.  

 5. BULGULAR 

Çalışmanın bulgular bölümünün ilk aşamasında YÖK’ün internet 
sayfasından alınan 2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı 
karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. İkinci aşamasında katılımcılardan alınan 
cevaplar doğrultusunda elde edilen bulgular çözümlenerek yorumlanmıştır. 
Bulgular, görüşme formunda bulunan yarı yapılandırılmış soruların 
cevaplanması neticesinde verilerin çözümlenmesiyle elde edilmiştir. 

Bu aşamada mümkün olduğunca tanımlayıcı ve anlamlandırıcı olmaya, 
verilerin ilk elden sunulmasını sağlamak için elde edilen veriler mülakatlardan 
yapılan alıntılarla desteklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. 

5.1. 2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programlarında 
okutulan derslerin ders gruplarına göre isimleri, oranı ve ders saatlerindeki 
düzenlemelere ilişkin bulgular 
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Tablo 8. 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan 
Dersler 

Alan Eğitimi Dersleri Meslek Bilgisi Dersleri Genel Kültür Dersleri 
Sosyal Bilgilerin Temelleri Eğitim Bilimine Giriş Atatürk İlkeleri ve İnkılap 

Tarihi I 

Sosyal Psikoloji Eğitim Psikolojisi Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi II 

ArkeolojiTürk Eğitim Tarihi Türkçe I: Yazılı Anlatım  

SosyolojiÖğretim İlke ve 
Yöntemleri 

Türkçe II: Sözlü Anlatım  

Genel Fiziki Coğrafya Topluma Hizmet 
Uygulamaları 

Bilgisayar I- II 

Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı Sınıf Yönetimi Yabancı Dil I- II 

FelsefeÖlçme ve 
Değerlendirme   

Topluma Hizmet 
Uygulamaları 

 

Ekonomi Özel Öğretim 
Yöntemleri I 

Seçmeli I  

Türkiye Fiziki Coğrafyası Özel Öğretim Yöntemleri II  

İslam Öncesi Türk Tarihi ve 
Kültürü  

Program Geliştirme  

Siyaset Bilimine Giriş Okul Deneyimi  

Temel Hukuk   

Sanat ve Estetik  Rehberlik 

Genel ve Beşeri ve 
Ekonomik Coğrafya 

Öğretmenlik Uygulaması  

Antropoloji Seçmeli I- II- III  

Ortaçağ Tarihi   

Bilim Teknoloji ve Sosyal 
Değişme 

  

Vatandaşlık Bilgisi   

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I   

Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı 
II 

  

Türkiye Beşeri ve Ekonomik 
Coğrafyası 

  

Yeni ve Yakınçağ Tarihi   

İnsan Hakları ve Demokrasi   

Ülkeler Coğrafyası   

Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı 
Edebiyat İncelemesi 

  

Çağdaş Dünya Tarihi   

Siyasi Coğrafya   
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Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I   

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
II 

  

Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 
İncelemeleri 

  

Günümüz Dünya Sorunları   

Drama   

Sosyal Proje Geliştirme   

Seçmeli I- II- III   

(YÖK, 2016). 

Tablo 8’de yer alan 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programında yer alan dersler şu şekildedir; alan bilgisi dersleri otuz üç zorunlu 
üç adette seçmeli olmak üzere otuz altı (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal 
Psikoloji, Arkeoloji, Sosyoloji, Genel Fiziki Coğrafya, Eskiçağ Tarihi ve 
Uygarlığı, Felsefe, Ekonomi, Türkiye Fiziki Coğrafyası, İslamiyet Öncesi Türk 
Tarihi ve Kültürü, Siyaset Bilimine Giriş, Temel Hukuk, Sanat ve Estetik, 
Genel, Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Antropoloji, Ortaçağ Tarihi, Bilim 
Teknoloji ve Sosyal Değişme, Vatandaşlık Bilgisi, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I, 
Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Yeni 
ve Yakınçağ Tarihi, İnsan Hakları ve Demokrasi, Ülkeler Coğrafyası, Sosyal 
Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi, Çağdaş Dünya Tarihi, Siyasi 
Coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Sosyal 
Bilgiler Ders Kitabı İnceleme, Günümüz Dünya Sorunları, Drama, Sosyal proje 
Geliştirme, Seçmeli I, II, III) tanedir. Meslek bilgisi dersleri on dört zorunlu üç 
seçmeli olmak üzere on yedi (Eğitim Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Türk 
Eğitim Tarihi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Topluma Hizmet Uygulamaları, 
Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, Özel Eğitim Yöntemleri I, Özel 
Eğitim Yöntemleri II, Program Geliştirme, Özel Eğitim, Okul Deneyimi, 
Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması, Seçmeli I, II, III)  tanedir. Genel kültür 
dersleri dokuz zorunlu bir seçmeli olmak üzere on (Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Türkçe I: Yazılı Anlatım, Türkçe 
II: Sözlü Anlatım, Bilgisayar I- II, Yabancı Dil I-II, Topluma Hizmet 
Uygulamaları, Seçmeli I) tanedir. Sonuç olarak 2006 programında elli altısı 
zorunlu, yedi tanesi de seçmeli olmak üzere toplamda altmış üç tane ders 
bulunmaktadır. 
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Tablo 9. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan 
Dersler 

Alan Eğitimi Dersleri Meslek Bilgisi Dersleri Genel Kültür Dersleri 
Sosyal Bilgilerin Temelleri Eğitime Giriş Atatürk İlke ve İnkılap 

Genel Fiziki Coğrafya Eğitim Psikolojisi Tarihi I- II 

Siyaset Bilimi Eğitim Sosyolojisi Yabancı Dil I- II 

İslam Öncesi Türk Tarihi ve 
Kültürü 

Eğitim Felsefesi Türk Dili I- II 

Sosyal Antropoloji ve Medeniyet 
Tarihi 

Türk Eğitim Tarihi Bilişim Teknolojileri 

Genel Beşeri ve Ekonomik 
Coğrafya 

Öğretim İlke ve Yöntemleri Topluma Hizmet 

Sosyal Bilgiler Öğrenme Öğretim Teknolojileri 
Uygulamaları ve Öğretim 
Yaklaşımları  

 

Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası Eğitimde Araştırma Yöntemleri Seçmeli I- IV 

İlk Türk İslam Devletleri Tarihi Türk Eğitim Sistemi ve Okul 
Yönetimi 

 

Ortaçağ Tarihi Eğitimde Ölçme ve 
Değerlendirme 

 

Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programları 

Eğitimde Ahlak ve Etik  

Bilim, Teknoloji ve Toplum Sınıf Yönetimi  

Vatandaşlık Bilgisi Öğretmenlik Uygulaması I- ıı  

Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik 
Coğrafyası   

Okullarda Rehberlik  

Osmanlı Tarihi I- II Özel Eğitim ve Kaynaştırma  

Yeni ve Yakınçağ Tarihi Seçmeli I- VI  

Sosyal Bilgiler Öğretimi  I- II   

Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı 
Edebiyat 

  

Siyasi Coğrafya ve Türkiye 
Jeopolitiği 

  

Afetler ve Afet Yönetimi   

Sanat ve Müze Eğitimi   

Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi   

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I- II   

İnsan Hakları ve Demokrasi 
Eğitimi 

  

Karakter ve Değer Eğitimi   

Seçmeli I ve VI   

(YÖK, 2016). 

Tablo 9’da yer alan 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programında yer alan dersler incelendiğinde; alan bilgisi dersleri yirmi sekiz 
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zorunlu, altı seçmeli olmak üzere toplamda otuz dört tanedir. Meslek Bilgisi 
dersleri on altı zorunlu, altı seçmeli olmak üzere toplamda yirmi ikitanedir. 
Genel kültür dersleri sekiz zorunlu, dört seçmeli olmak üzere on ikitanedir. 
Toplamda elli iki zorunlu ders, on altı seçmeli ders olmak üzere toplamda altmış 
sekiz ders bulunmaktadır. 

8. ve 9. tablolar incelendiğinde 2018 yılında düzenlenen Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği Lisans Programında 2006 yılına göre ders isimlerinde ve ders 
sayılarında değişiklikler yapıldığını görüyoruz. 2006 Programında otuz dört 
zorunlu iki adette seçmeli ders olmak üzere toplamda otuz altı alan bilgisi 
dersinin (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, Sosyoloji, 
Genel Fiziki Coğrafya, Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı, Felsefe, Ekonomi, Türkiye 
Fiziki Coğrafyası, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Siyaset Bilimine Giriş, 
Temel Hukuk, Sanat ve Estetik, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, 
Antropoloji, Ortaçağ Tarihi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, Vatandaşlık 
Bilgisi, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I, Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II, Türkiye 
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Yeni ve Yakınçağ Tarihi, İnsan Hakları ve 
Demokrasi, Ülkeler Coğrafyası, Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat 
İncelemesi, Çağdaş Dünya Tarihi, Siyasi Coğrafya, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 
I, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri, 
Günümüz Dünya Sorunları Drama, Sosyal Proje Geliştirme, Seçmeli I- 
III)olduğunu görüyoruz. 

2018 Programında zorunlu dersler altı tane azaltılmış fakat programa 
seçmeli ders kategorisinde dört tane eklenmiştir.2018 Programında toplamda 
otuz dört tane alan bilgisi dersi (Sosyal Bilgilerin Temelleri, Genel Fiziki 
Coğrafya, Siyaset Bilimi, İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Sosyal 
Antropoloji ve Medeniyet Tarihi, Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Sosyal 
Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası, İlk 
Türk- İslam Devletleri Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Sosyal Bilgiler Öğretim 
Programları, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Vatandaşlık Bilgisi, Türkiye’nin 
Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Osmanlı Tarihi 1, Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, 
Sosyal Bilgiler Öğretimi 1, Osmanlı Tarihi 2, Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı 
Edebiyat, Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği, Sosyal Bilgiler Öğretimi 2, 
Afetler ve Afet Yönetimi, Sanat ve Müze Eğitimi, Medya Okur Yazarlığı ve 
Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2, İnsan 
Hakları ve Demokrasi Eğitimi, Karakter ve Değer Eğitimi ) olduğunu 
görüyoruz.  
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2006 Programında meslek bilgisi derslerinin on dört zorunlu (Eğitim 
Bilimine Giriş, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Öğretim 
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Sınıf Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme, 
Özel Öğretim Yöntemleri 1, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Program 
Geliştirme, Özel Eğitim, Okul Deneyimi, Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması) 
iki tane seçmeli olmak üzere 16 tane olduğu görülmektedir.  

2018 Lisans Programında on altı zorunlu (Eğitime Giriş, Eğitim 
Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi, Öğretim 
İlke ve Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, 
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 
Eğitimde Ahlak ve Etik, Sınıf Yönetimi, Öğretmenlik Uygulaması 1, Okulda 
Rehberlik, Öğretmenlik Uygulaması 2, Özel Eğitim ve Kaynaştırma) dört 
seçmeli olmak üzere meslek bilgisi derslerinin lehine bir düzenlemeye 
gidilmiştir. 

Genel kültür dersleri 2006 Programında on bir zorunlu (Türkçe I: Yazılı 
Anlatım, Bilgisayar I, Yabancı Dil I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,Türkçe 
II: Yazılı Anlatım, Bilgisayar II, Yabancı Dil II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 
II, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Türk Eğitim Tarihi) üç seçmeli ders 
bulunmaktaydı. Güncellenen 2018 programında genel kültür dersleri sekiz 
zorunlu (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1, Yabancı Dil 1, Türk Dili 1, Bilişim 
Teknolojileri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2, Yabancı Dil 2, Türk Dili 2, 
Topluma Hizmet Uygulamaları)   dört seçmeli olmak üzere totalde 12 tanedir.  

Tablo 10. 2006 ve 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında 
Okutulan Derslerin Ders Gruplarına Göre Oranı ve Ders Saati 
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Tabloda 10’da görüldüğü gibi toplam ders sayılarında bazı azalmalar 
olmuştur. 2006 Programında toplamda 170 olan ders sayısı 154’ e 
düşürülmüştür. Bu noktada ders saatleri yönünden 2018 Programında 2006 
Programına göre %9,4’ lük bir azalma görülmektedir. Toplam ders saati 
miktarının içerisinde yer alan ders gruplarının karşılaştırma oranları ise şöyledir; 
2006 Programında alan eğitimi dersleri % 48,9, meslek bilgisi dersleri %30,1, 
genel kültür dersleri %20,6’lık bir dilime sahiptir. 2018 programında alan eğitimi 
derslerinin %45,4, genel kültür derslerinin %18,2’ye düşürüldüğünü, meslek 
bilgisi derslerinin ise %36,4’e çıkarıldığını görüyoruz. 

Toplam ders saatlerinde yapılan düzenleme neticesinde toplamda %10’a 
yakın olan ders saati azalmasında oransal olarak bakıldığında bu azalmaların 
yoğun olarak alan eğitimi derslerinde olduğu görülmektedir. 

5.2. 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında yer alıp 2018 
programında yer almayan ve 2018 programına eklenen derslere ilişkin 
bulgular 
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Tablo 11: 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında Yer Alıp 2018 
Programında Yer Almayan ve 2018 Programına Eklenen Dersler 
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Tablo 11 incelediğinde 2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
Programında yer alan 15 dersin 2018 Lisans Programında yer almadığını 
görüyoruz. Bu derslerin 15 dersten 8 tanesinin doğrudan Sosyal Bilimler 
disiplini ile ilişkili olduğu görülmektedir (Sosyal Psikoloji, Sosyoloji, Arkeoloji, 
Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Antropoloji, Temel Hukuk, İnsan İlişkileri Ve 
İletişim). Dört dersin Sosyal Bilgiler Alan Eğitimi ile (Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 
İncelemesi, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Proje Geliştirme, Drama); bir 
tanesinin Tarih disiplini (Çağdaş Dünya Tarihi), bir tanesinin Coğrafya disiplini 
(Ülkeler Coğrafyası), bir tanesinin de genel kültür (Bilgisayar II) disiplini ile 
ilişkili olduğunu görülmektedir. 

Yapılan değişiklik sonucu 2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programına dokuz 
yeni ders eklendiği görülmektedir. Bu derslerin adları ve disiplinleri şu 
şekildedir: Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları, Sosyal Bilgiler 
Öğretim Programları, Afetler ve Afet Yönetimi, Medya Okur Yazarlığı ve 
Eğitimi, Karakter ve Değer Eğitimi Dersleri Alan Eğitimi; Eğitim Sosyolojisi, 
Eğitim Felsefesi, Eğitimde Ahlak ve Etik Dersleri Meslek Bilgisi, İlk Türk- 
İslam Devletleri Tarihi dersi ise tarih disiplini içeriğine sahiptir. 
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5.3. 2006- 2018 programları karşılaştırıldığında seçmeli derslerin 
düzenlenmesine ilişkin bulgular 

Tablo 12 Seçmeli Derslere İlişkin Düzenlemeler Tablosu 
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Uygulanmaya konulan 2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans 
programında en önemli değişiklik seçmeli derslerde olmuştur. Bologna Süreci 
kapsamında yeniden yapılandırılan lisans programlarında müfredatın en az %25’ 
lik kısmında seçmeli ders olması gerekiyordu. Bu nokta da özellikle meslek 
bilgisi ve genel kültür derslerinde seçmeli dersler oranında artış olduğunu 
görmekteyiz. Ayrıca YÖK nezdinde yapılan açıklamalara baktığımızda 
üniversiteler arasında seçmeli ders noktasında ortaya çıkan karışıklıkların 
düzenlenmesi de seçmeli derslere yapılan güncellemelerin gerekçesi olarak 
gösterilmektedir (YÖK, 2018). Bu noktada da 2006 Programında seçmeli 
derslere %8,2’ lik bir pay verilmişken, 2018 Programında seçmeli derslere 
verilen pay %20,1’ e çıkarılmıştır. Bu düzenleme ile iki programda seçmeli 
dersler arasındaki fark yaklaşık iki buçuk kat çoğaltılmıştır.  

Tablo 12’ de görüldüğü gibi 2018 Sosyal Bilgiler Lisans Programında 
yer alan seçmeli dersler diğer zorunlu derslerde olduğu gibi meslek bilgisi, genel 
kültür ve alan eğitimi kategorilerine ayrılmıştır. Bu dersler içinde 21 meslek 
bilgisi, 18 genel kültür dersi ve 13 alan bilgisi dersi bulunmakla birlikte toplamda 
52 ders olduğu görülmektedir.  

Derslerin içeriklerine bakıldığında günümüz şartları açısından güncellik 
taşıdığı görülmektedir. Bunun yanı sıra 2006 Lisans Programında zorunlu ders 
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olan Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemesi, Drama 
(Sosyal Bilgiler Öğretiminde Drama), Öğretim Teknik Ve Materyal Tasarımı 
(Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı) gibi derslerin alan eğitimi 
kategorisi içinde aynı ad ile ya da benzer ad ile seçmeli ders olduğu 
görülmektedir.  

5.4. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına İlişkin 
Akademisyenlerin genel görüşlerine ilişkin bulgular 

5.4.1. “Programın hazırlanması süresince yeteri kadar hazırlık yapıldığını ve 
uzman görüşü alındığını düşünüyor musunuz?“ sorusuna verilen cevapların 
analizi: 

Tablo 13. Programın Hazırlanması Süreci 

Tablo 13’de görüldüğü üzere programın hazırlık sürecine dair öğretim 
üyelerinden konu ile ilgili farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Öğretim üyelerinin 
çoğunluğu programın hazırlanma sürecinde yeteri kadar hazırlık yapılmadığını 
düşünmektedir. Yeterli hazırlık yapılmışsa da belli kadrolar ile bu hazırlığın 
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yapıldığı ülkemizdeki eğitim fakülteleri bazında genel bir fikir alışverişi 
yapılmadığı yönünde düşünceler hakimdir. 

Diğer yandan ciddi hazırlık yapıldığı yönünde görüşler de yapılmıştır. 
Öğretim üyelerimizden biri (K-1) bir çalıştayda görevli olduğunu ifade etmiş, bir 
diğer öğretim üyesi (K-4) idari görevli olması sebebi ile YÖK’ün düzenlediği bir 
toplantıya katıldığını söylemiştir. İki öğretim üyemiz de son birkaç yıldır YÖK 
nezdinde önemli çalışmalar yapıldığını bildiklerini ifade etmişlerdir. 

YÖK tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgisi olmayan 
katılımcıların açıklamalarından bazıları: 

K14: “Programın hazırlanmasında yeterince hazırlık yapılması durumu 
üzerinde durulması gereken bir konu. Programı hazırlayan kişilere 
sorduğumuzda illaki hazırlık yapıldı denecektir ama Türkiye’ de ki bütün 
anabilim dalı başkanları toplanabilir, çalıştaylar yapılabilirdi. Dersler konuşulur 
programa dair fikirler alınabilirdi eminim daha ayakları yere basan bir program 
hazırlanırdı. Tamam, güzel düşüncelerle yola çıkılmış çağın gereksinimleri göz 
önüne alınmış ama bizlere de sorulsaydı daha iyi bir program hazırlanabilirdi. 
Ben yıllardır bu görevdeyim bizlere böyle bir durumla geldiklerini 
hatırlamıyorum.“ 

K13: “Mesela bu konu ile ilgili bir çalıştay düzenlenmedi bu 
düzenlenebilirdi. Daha sistematik bir yolla bilgi toplanabilirdi bu da çok fazla 
yapılmadı. Daha çok birkaç uzman arkadaşın dar bir çerçevede hazırladığı bir 
program olduğunu tahmin ediyorum... Çalıştay oldu ise bile bundan çok az 
kişinin haberi oldu. Bütün okullara ve hocalara bilgi verilmesi gerekirdi…“ 

YÖK tarafından yapılan çalışmalardan bilgisi olan katılımcıların 
mülakatlarından bazı alıntılar şöyledir: 

K1: “YÖK nezdinde birçok çalışmanın yapıldığını biliyorum. Konunun 
önemsendiğini biliyorum. İşi de gerçekten ciddiye aldılar en azından YÖK 
lisans programlarının düzenlenmesi gerektiğinin farkına vardı ve buna yönelik 
çalışmalar yaptı. Ama yapılan çalışmalar daha bilimsel olabilirdi.” 

K3:  “İki yıl boyunca çok sayıda çalıştay düzenlendiğini biliyorum. Ama 
bu çalıştaylara katılan hocalarımla yaptığım görüşmelerde -evet bizim fikrimiz 
alındı ama ortaya çıkan program bizim çalıştaylarda mutabık olduğumuz 
programlardan farklı- idi gibi ifadelere birebir şahit oldum.”  
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Alınan cevaplar göz önüne alındığında programın hazırlanması 
sürecinden haberdar olan öğretim elemanlarının da yapılan çalışmaları yeterli 
bulmadığı görülmektedir. 

Tablo 14. Programa Dair Uzman Görüşlerinin Alınması 

Uzman görüşlerinin alınmasına dair soruya verilen cevaplara 
baktığımızda öğretim üyelerimiz tarafından  “Yeteri kadar uzman görüşü 
alınmadı.” ifadesinin en fazla (7 defa) kullanılan ifade olduğunu görüyoruz. 
Sonrasında“Alanda uzman kişilerin görüşleri alındı” ifadesinin beş defa 
kullanıldığını görüyoruz.Bu ifadelerin yanı sıra “Eğitim fakülteleri bünyesinde 
çalışmalar yapılmadı” ifadesinin iki defa kullanıldığını, “Alınan görüşler bilimsel 
değildir”, “uzman görüşleri dikkate alınmadı”, “Bölüm başkanlarının fikri 
alınmadı “ ifadelerinin birer defa kullanıldığını görüyoruz. 
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Programa dair ön hazırlık yapıldığını ve yeterli uzman görüşüne 
başvurulduğunu düşünen katılımcıların mülakatlarından bazı kesitler şöyledir:  

K5: “Devletimizin geleneğinde eğitim fakülteleri özellikle öğretmen 
yetiştirme olduğu için birkaç kişi ile ya da sıradan kişilerde bu program 
düzenlenmez o konuda net fikir olarak gereken yetkili kişiler en uç noktada 
arkadaşlarımız da var bunların içinde gerekli alt çalışmalar yapılıp deneme 
sürecinden sonra önce taslak sonra müfredat oluştuğunu düşünüyorum.” 

K4: “Programın Üniversitelere, eğitim fakültelerinin ilgili birimlerine 
yönelik YÖK Başkanı ve Milli Eğitim Bakanının bulunduğu bir toplantıya 
katıldım. Burada bize anlatılan şuydu: program hazırlanırken belli kurulların 
oluşturulduğu ve bunların periyodik olarak belli bir süre çalışmalar yaptığını 
belirttiler. Yeteri kadar akademisyen olup olmadığını bilemem ama program 
hazırlanırken belli miktarda alanına hakim, alanda uzman kişilerin görüşlerinin 
alındığını biliyorum.” 

Programa dair ön hazırlık yapılmadığını ve yeterli uzman görüşüne 
başvurulmadığını düşünen katılımcıların mülakatlarından bazı kesitler şöyledir:  

K8: “ Anladığım kadarı ile bu programlar hazırlanırken yukarıda belli 
başlı kişiler ile görüşülüyor. Ama ülke genelinde yer alan eğitim fakültesi 
hocalarına pek fikirlerini sormuyorlar… Eğitim fakültelerinin bünyesinde 
çalışmalar yapılmalı. Böyle çalışmaların da yapılmadığını varsayarsak yeteri kadar 
uzman görüşü alındığını düşünmüyorum.” 

 K9: “Sonuçta programı genel olarak değerlendirdiğimde yeterli hazırlık 
yapılmadığını ve uzman görüşü alınmadığını, çalışmaların sınırlı ve dar bir kadro 
tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyorum. En azından 
programların taslak halinin öğretim üyelerinin görüşüne sunulup, fikir ve 
değerlendirmelerinin alınması yararlı olurdu.” 

Alınan cevaplarda öğretim üyelerinin çoğunluğunun yapılan çalışmaları 
yeterli görmediği, içlerinden birçoğunun da yapılan çalışmalardan haberdar 
olmadığını görüyoruz. 

4. 6. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının uygulanmasına 
ilişkin akademisyen görüşlerine ilişkin bulgular 
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5.4.2. “Programın uygulanması noktasında yeterince bilgilendirildiniz 
mi? Yapılan yenilikler sonrasında kendinizi programı öğrencilere aktarabilme 
noktasında yeterli hissediyor musunuz?” sorusuna verilen cevapların analizleri: 

Tablo 15. Program Hakkında Bilgilendirme 

Program hakkında bilgilendirilme noktasında öğretim üyelerimizden 
aldığımız cevaplara baktığımızda en fazla “  Program hakkında 
bilgilendirilmeme” (6) ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Sonrasında en fazla 
“Dekanlık tarafından bilgilendirilme” (4) cevabının verildiğini görüyoruz. 
Sonrasında birer defa “Programın hazırlanma sürecinde haberdar olma”, “İdari 
görevli olma”,  “Oryantasyon almama”,“ Program yayınlandıktan sonra 
haberdar olma “ ifadeleri kullanılmıştır.  

Programın hazırlanma sürecindenhaberi olmayan öğretim elemanlarının 
mülakatlarından kesitler: 
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K15:”Programın uygulanabilmesi noktasında yeterince bilgi verilmediği 
gibi önümüzde bulduk. Tabiki yeterli hissediyorum ancak bu haliyle program 
bir şey ifade etmiyor.” 

K6: “Hayır bilgilendirilmedik. Bize bu konuda hiç bir bilgi verilmedi.” 

K8/ K2: “Program hazırlandıktan sonra anabilim dalı olarak sadece bir 
defa toplantı yaptık. O da değişikler üzerine değil hangi dersi kimin alacağı 
noktasında fikir alışverişinde bulunulması içindi.” 

Programın hazırlanma sürecinden haberi olan öğretim elemanlarının 
mülakatlarından kesitler: 

K1: “Programın hazırlanma süresinde haberim oldu. Soysal bilgiler 
eğitimcisi birçok hocanın programın güncelleneceğinden haberi vardı 
kanaatindeyim. Ama alancı hocalarımızda süreçten haberdar olmama durumu 
daha fazla görünüyor. Güncel gelişmeleri takip eden birçok hocamızın haberi 
vardı çünkü. Ama hocalarımızın bilgilendirilmesi gerekirdi. Ben de tesadüf 
üzerine haberim oldu. Ve birçok doküman elimden geçti... Ben şans eseri 
çalıştaya katıldığım için şanslıyım. Çünkü diğer çalıştaylarla ilgili çalışmalardan da 
dokümanlardan da haberim oldu. Ciddi çalışmalar yapıldı program üzerine 
düzenlemeler iyi oldu ama halen yetersiz yönleri var maalesef.”  

Öğretim elemanı konuşmasında alan ve eğitim uzmanlık alanına sahip 
öğretim elemanları arasında bir kıyaslama yapmıştır. Ancak sosyal bilgiler 
eğitimcisi ya da tarih, coğrafya eğitimi alanı uzmanlıklarına sahip bazı 
akademisyenlerin de programın hazırlanma sürecinden haberdar olmadığını 
görüyoruz. 14. Katılımcımız eğitim kökenli bir hocamızdır ve verdiği cevap 
şöyledir: 

K14: “Bilgilendirilmemiz YÖK ün sayfasında paylaştığı program 
metninden sonra oldu. Programın nasıl uygulanacağı da orda yazıyordu. Bir 
yerden bir bilgi almadık ama gelen bütün derslerin nasıl uygulanacağı da orda 
yazıyordu zaten.  Dersleri programın tamamını oradan inceledik.” 

Bu noktada alana hizmeti olan bütün öğretim elemanlarımızın 
programın uygulanılması noktasında eşit imkanlara sahip olması düşüncesi ön 
plana çıkmaktadır. 
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İdari görevli olarak katılan öğretim elemanının mülakatında ilgili alan 
üzerine bir kesit: 

K4: “Evet idari görevli olmam sebebi ile toplandık ve bilgilendirildik. 
Bizlerde fakültemiz ilgili anabilim dalları başkanlarını topladık onlara süreçle 
ilgili bilgilendirmeyi yaptık… Hangi derslerin açıldığını hangi derslerin 
kapandığını, özellikle seçmelilerde yapılan değişiklikleri hangilerinin açılıp 
hangilerinin açılmayacağı öğretim üyelerinin alanlarına göre bu konuda 
bilgilendirmeyi yaptık.” 

Tablo 16. Akademik Benlik Olarak Kendini Yeterli Hissetme 
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Yapılan değişikler sonucu öğretim üyelerimizin kendini yeterli hissedip 
hissetmediğini ölçmeye çalıştığımız temaya ilişkin cevaplara baktığımızda 
öğretim üyelerimizin “Kendini yeterli hissetme” (14) ifadesini en fazla 
kullandığını görüyoruz. Sonrasında kullanılan ifadeler  “Kendini alanında yeterli 
hissetme” (7), “Doktora eğitiminin sosyal bilgiler eğitimi olması” (5), “Biraz 
revize ile sıkıntılar halledilebilir” (3), “Program değişmese bile kişi kendini 
yenilemeli” (1), “Programın özüne ve felsefesine hâkim olma” (1), “Program 
aktarılması noktasında akademisyenleri zorlamama” (1) şeklindedir. Genel 
olarak akademisyenlerimizin programı öğretmen adaylarına aktarma noktasında 
kendilerini yeterli hissettiği görülmüştür. 

Genel olarak kendini programı aktarma noktasında yeterli bulan 
öğretim elemanlarının mülakatlarından ilgili sorunun cevaplarından alınan bazı 
kısımlar şöyledir: 

K6: “Sosyal bilgilerle ilgili dersler yoğunlaştırıldığı için doktoram da 
sosyal bilgiler üstüne olduğu için zorlanmam.” 

K7: “Sosyal Bilgiler eğitimcilerinin kolayca hayata geçirebileceği bir 
program olduğunu düşünüyorum. Programın Sosyal Bilgilerin doğasına uygun 
hazırlandığı kanısındayım. Bu nedenle kendimi yeterli görüyorum.” 

K3: “Artık sosyal bilgiler alanında çalışmış birçok alan uzmanı 
yetişmeye başladı. Bu noktada doktorasını tamamlamış yüksek lisans yapmış 
insanlar var. Bu insanların yeni program için en doğru isimler olduğunu 
düşünüyorum. Zaten yeni programda amaçlanan şey buydu sosyal bilgiler 
eğitimini ön plana çıkarmak. Tarih ya da Coğrafya öğretmek değil bizim 
amacımız burada önemli olan Sosyal Bilgiler Eğitimini ön plana çıkarmak. 
Sonuç olarak bu alanda aldığım eğitim ve doktoramı bitirmiş olmam ile birlikte 
kendimi yeterli hissediyorum.” 

K14: “Kendini yeterli hissetme noktasında da alanım Sosyal Bilgiler. 
Lisansı, yüksek lisansı, doktorası Sosyal Bilgiler Eğitimi olan Türkiye’deki üç beş 
kişiden biriyiz. Programa baktığımda da alanım ile ilgili dersleri incelediğimde 
kendimi dersleri verme noktasında yeterli hissediyorum. Zaten alan bilgisi 
derslerine de baktığımızda çoğu vermekte olduğumuz dersler idi. O noktada 
fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. “ 

Yapılan çalışmada, öğretim elemanlarının hemfikir olduğu noktalardan 
biri; kişilerin yapılan program değişikliği sonucunda kendilerini programı 
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aktarma noktasında yeterli görmeleridir. Öğretim elemanlarımızın hepsi, farklı 
cümleler ile ifade etmiş olsa da kendilerini alanlarında yeterli gördüklerini 
vurgulamıştır. 

5.5. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının hedeflerine 
ilişkin Akademisyen Görüşlerine ilişkin bulgular 

4.6.1.“Programı incelediğinizde Alan Bilgisi, Meslek Bilgisi ve Genel 
Kültür derslerinin dağılımını ve ders saatlerindeki düzenlemeleri nasıl buldunuz? 
Gerekçeleri ile birlikte görüş ve düşüncelerinizi belirtir misiniz?” sorusuna 
verilen cevapların analizi: 

Tablo 17 Derslerin Dağılımı ve Saatleri 
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Derslerin dağılımına ilişkin tablo 17’ ye baktığımızda “Meslek bilgisi 
dersleri yeterli bulma” (8) ifadesinin en fazla kullanıldığını görüyoruz. 
Sonrasında beşer defa “Sosyal Bilgiler Eğitiminin ön plana çıkması”, “Alan 
bilgisi noktasında programı eksik bulma”, “Alan derslerinin ağırlığı ve saatleri 
azaltılması”, “Ders saatlerinin dağılımını doğru bulmama” ifadeleri 
kullanılmıştır. Dörder defa “Olumlu gelişmeler olduğunu düşünme”, 
“Programda eğitim, öğretim vurgusu yapılması” ifadeleri kullanılmıştır. Üç defa 
“Alan bilgisi noktasında yeterli bulma” ifadesi kullanılmıştır. İkişer defa “Genel 
kültür dersleri yeterli bulmama”, “Genel kültür derslerini ve saatlerini uygun 
bulma”, “Ders içeriklerini yeterli bulma”, “Programda herhangi bir eksiklik 
olmaması”, “Meslek bilgisi derslerinin saatlerinin azaltılması”, ifadeleri 
kullanılmıştır. Birer defa da “Öğrencileri aktif hale getiren dersler eklenmesi”, 
“Uygulamalı ders saatlerinin azalması olumsuz bulma”, “ Derslerin kronolojik 
sırasında hatalar mevcut” ifadeleri kullanılmıştır.      

Ders dağılımlarındaki düzenlemeleri doğru bulmayan akademisyen 
görüşleri şöyledir: 

K10:“Dağılımın eğitim alanında yoğunlaşmasını çok doğru 
bulmuyorum. Genel kültür dersleri ve alan eğitimi derslerinin daha da 
artırılması, öğretmen adaylarının yöntemleri kullanacakları bilgilerinin de artması 
için elzemdir. Bu şekilde eğitim bilimlerinin bölümlerinden farklılaşarak kendi 
alanlarına daha fazla hakim olmaları ve “biz neyiz?” sorusuna daha kolay ve 
doyurucu cevap vermeleri sağlanabilir. “ 
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K12: “Genel olarak programa baktığımızda ders saatlerinin dağılımı 
dengeli değildir. Programda alan bilgisine yönelik özellikle sosyal bilgilerin temel 
yapıtaşlarını oluşturan dersler çıkarılmış ve yeni dersler eklenmiştir. Yeni 
eklenen derslerin de getirisi vardır ancak temel dersler çıkarılmıştır. Ayrıca 
meslek bilgisi derslerine çok fazla ağırlık verilmiştir.” 

Ders dağılımlarındaki düzenlemeleri doğru bulan akademisyen görüşleri 
şöyledir: 

K4: “Özellikle eğitim fakültelerinde şöyle bir yanlış vardı biz bunu hep 
savunduk. Burası bir fen edebiyat fakültesi değil biz alana yönelik kişiler 
yetiştirmiyoruz biz öğretmen yetiştiriyoruz. Gerek Coğrafyada gerek Tarihte ya 
da Antropoloji gibi Arkeoloji gibi alanlardan hangisi olursa olsun. Bizim sosyal 
bilgiler öğretmeninin bunlardan birazcık bilmesi gerekiyor. Fakat bizde şöyle bir 
yanlış oluyor. Sanki biz coğrafyacı yetiştiriyoruz, antropolog yetiştiriyoruz, 
tarihçi yetiştiriyoruz. Alana yönelik çok fazla zorluyoruz öğrencileri. Biz burada 
şunu atlıyoruz. Biz burada Sosyal bilgiler öğretmeni yetiştiriyoruz. Yani sosyal 
bilimlerden konularını alan bir öğretmen yetiştiriyoruz bence meslek bilgisi 
derslerinin arttırılması çok isabetli bir karar oldu. Alan bilgisi de bence yeterli 
düzeyde, genel kültür zaten olmazsa olmazımız.” 

K14: “Programı incelediğimde programın, alan bilgisi, meslek bilgisi ve 
genel kültür olarak ayrılmasını iyi bir adım olarak düşünüyorum. Örneğin 
meslek bilgisi derslerinin yüzdelik oranı %34ü kapsadığı, genel kültürün %18i 
kapsadığı, alan bilgisinin de %48i kapsadığını görüyoruz. Alan bilgisi derslerinin 
%50nin üzerinde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Neden çünkü 
öğretmenin yetiştiği alanla ilgili aldığı derslerin programın %50sini kapsaması 
gerektiğini düşünüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki %48 ve %50 arada çok bir fark 
yok. Ama oraya birkaç ders dahi konulsa o derslerin dahi alan eğitimine katkı 
ölçüsünde daha fazla yer tutacağını düşünüyorum.” 

Alan derslerinin ağırlığı ve saatlerinin azaltılması noktasında görüşleri 
bulunan öğretim elemanlarının mülakatlarından kesitler:  

K13: “Bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyoruz bazı ara derslerde benim biraz 
önce örneğini verdiğim Türk Eğitim Tarihi dersi. Şimdi Türk Eğitim Tarihi 
dersini meslek bilgisi dersi olarak tanımlanmış ve bunun bütün 
koordinasyonlarını eğitim bilimleri yapacaktır denilmiş. Şimdi… eğitim bilimleri 
içerisinde eğitim tarihi uzmanı son derece az bir tek Ankara Üniversitesinde 
bunun doktora programı var o da sene de bir kişi ya yetiştiriyordur ya 
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yetiştirmiyordur. Sadece burada program var diye eğitim bilimlerine 
tanımlanmış. Benim alanım tarih eğitimi… Tarih öğretmenliği lisans programı 
olmayınca benim alanıma en yakın ders Türk Eğitim Tarihi geliyor bana. Bu 
sefer eğitim bilimlerindeki arkadaşlarla bir çatışma haline giriyoruz. Uzmanlık 
alanı hangimizin uzmanlık alanı ya da uzmanlık alanı değildir diye. Bu tip katı 
esnek olmayan kuralların program içerisine tanımlanması ki her eğitim 
fakültesinin yapısı birbiri ile aynı değil. Bu tip esnekliklerin olmaması katı 
kuralların ders seçimi noktasında belirlenmiş olması… Eğitim programları 
bölümlerini ön plana çıkaran alan eğitimleri bölümlerini biraz daha ezdiren, 
daraltan bir program olmuş.” 

K9: “Alan bilgisi kategorisi alan bilgisi ve alan eğitimi derslerini 
kapsamaktadır. Program içinde “Alan Eğitimi”nin önemi ve ağırlığı azalmış 
görünmektedir. Oysa tam aksi olmalı, yani alan eğitimi dersleri artırılmalıdır. 
Klasik eğitim derslerinin birçoğu alana özgü hale getirilerek “Alan Eğitimi” 
dersleri olarak sınıflandırılmaktadır. Örneğin “Sınıf Yönetimi” yerini “ Sosyal 
Bilgiler Derslerinde Sınıf Yönetimi” ya da “Sosyal Bilgiler Derslerinde Ölçme 
ve Değerlendirme” dersleri olmalı ve bu dersleri alan eğitimcisi hocalar 
vermelidir… Mezuniyet için gerekli toplam ders saati/ kredi miktarının 
azaltılmasına öncelik verildiğinden zorunlu ders olarak okutulmasının yararlı 
olacağı birçok ders ya programdan tamamen çıkarılmış ya da ders saati 
azaltılmış ya da seçmeli ders kategorisine aktarılmıştır. Bu durumun lisans 
öğrencilerinin öğretmenlik için gerekli bilgi ve beceri düzeylerini olumsuz 
etkileyeceğini düşünmekteyim.” 

Derslerin dağılımında kronolojik hata olduğunu tespit eden öğretim 
elemanının mülakatından bir kesit: 

K8: “Onunla ilgili bir çalışma yaptım alan bilgisi ile alakalı yeterli bir 
dağılım var. Ama dönemlere ilişkin bir eleştirim olabilir. Mesela 3. Yarı 
dönemde, İlk Türk İslam Devletleri Tarihi var aynı dönemde Orta Çağ Tarihi 
de var. Bu dersler farklı dönemlere kaydırılabilirdi. İslam Öncesi Türk Tarihi ve 
Kültürü 2. Yarıyılda 1. Yarıyılda böyle bir ders yok buraya bir kaydırma 
olabilirdi. Birbirine yakın dersler aynı dönemlere denk getirilmemeli idi. İçerikte 
farklılıklar olabilir ama bir sıralama ile gidilse idi daha uygun olurdu.” 

Sorulan soru ve alının cevaplara baktığımızda cevaplarda bu konu 
hakkında farklı düşüncelerin olması dikkat çekicidir. Alan bilgisinin daraltılması 
eğitim ve pür alan hocalarımız arasında benzer cevaplar alınmıştır. Ancak sosyal 
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bilgiler eğitimi alanında uzmanlık alanı olan öğretim elemanlarımızın yapılan 
düzenlemeleri olumlu bulması da çalışma açısından önemli bir bulgudur.  

Özellikle Tarih ve Coğrafya çatısı altında bir disiplin olarak algılanan 
sosyal bilgiler eğitiminin artık farklı bir alan ve disiplin olarak gelişiminin 
önemine dikkat çekilmiştir. 

2006 lisans programında 170 saat olan ders sayısının 2018 programında 
154 saate düşürülmesinin etkisi ile meslek bilgisi ve genel kültür dersleri 
saatlerinin düşürülmesi de öğretim elemanları tarafından olumsuz karşılanan bir 
durum olmuştur. 

4.6.2.Programı bilimsel, formasyonel ve akademik boyutta 
incelediğinizde, programın ülkemiz öğretmen yetiştirme hedeflerine uygun 
olarak hazırlandığını düşünüyor musunuz? Görüş ve düşünceleriniz nelerdir? 
sorusuna verilen cevapların analizi: 
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Tablo 18. Ülkemiz Öğretmen Yetiştirme Hedeflerine Uygunluk 
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Tablo 18’e baktığımızda ülkemiz öğretmen yetiştirme noktasında en sık 
kullanılan ifadenin “Programı alan eğitimi noktasında eksik bulma” (7) ifadesi 
olduğunu görüyoruz. Sonrasında beşer defa “Program öğretmen yetiştirme 
hedeflerine uygun bulma”, “Program genelinde eğitim vurgusunun yapılması” 
ifadeleri kullanılmıştır”. “Uygulamalı dersleri yeterli bulmama ” ifadesi 3 defa 
kullanılmıştır. “Programdan mezun verildiği zaman anlama (2)” ifadesi ise iki 
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defa kullanılmıştır. Sonrasında birer defa “Güncel gelişmelerin takip edilmesini 
uygun bulma”, “2006 Programı ile karşılaştırınca 2018 Programını uygun bulma 
”, “Öğretmen yetiştirme taslağı ve programı uygun bulma”, 
“Meslek derslerinin bütün programlarda aynı olmasının bütünlük sağlaması”, “ 
Pür alan kökenli öğretim elemanlarının programın eğitim boyutunun öğretimini 
zorlaştırması”, “Programın yapılandırmacılık yönünün ağır olması uygun”, 
“Bazı alan derslerinin seçmeli ders olmasını uygun bulmama ”, ifadeleri 
kullanılmıştır. 

Yapılan düzenlemeleri olumsuz değerlendiren öğretim elemanlarının 
mülakatlarından alıntılar: 

K12: “Öğretmen yetiştirmek adına uygulamalı derslere daha fazla ağırlık 
verilmesi gerekliydi. Alana yönelik dersler çıkarılmamalı ve ders saatleri 
azaltılmamalıydı. Eklenen derslerde tabi ki alana katkı sağlıyor ancak daha iyi bir 
program hazırlanabilirdi.” 

K15: “Düşünmüyorum! Çünkü alan derslerinin olmadığı veya çok az 
olduğu program içinde öğretmen adaylarına ne anlatılacak ve karşılığında 
öğretmen adayları yetersiz ve eksik öğrenme ile öğrendikleriyle nasıl öğrenci 
yetiştirecekler.” 

K10: “Akademik-Bilimsel: hedeflere uygunluk amaç olsa da tam 
anlamıyla bunu başarabileceğini zannetmiyorum. İcap eden bazı dersler seçmeli 
hale getirilmişken, bazılarının hiç olmaması ya da yeterli saatinin olmaması 
büyük eksiklik. 

Formasyonel-Pedagojik: Çok fazla sayıda ve saatte eğitim derslerinin 
olması uygun gibi görünse de toplam krediyi doldurmaktan öte pek bir şeye 
yaradığını düşünmüyorum.  Bazı derslerin uzun saatleri, verimli olmasına sebep 
olmamaktadır.” 

Yapılan düzenlemeleri olumlu değerlendiren öğretim elemanlarının 
mülakatlarından alıntılar: 

K1: “Bilimsel olarak güncel gelişmeler takip edilmiş, sosyal bilgilerin 
eğitim boyutu ele alınmış, eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi gibi dersler 
konulmuş gayet uygun olmuş bence. Eğitim vurgusu ön plana çıkmış. Dünyada 
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da böyle oluyor bu iş.  Yeterli mi değil mi kestiremiyorum ama dünya profili 
yakalanmaya çalışılmış gibi. Yeterliliği zamanla programın uygulanmasına göre 
ortaya çıkacak bir şey.”  

K3: “Şimdi 2006 programı ve öncesine baktığımızda bu program daha 
yeterli mesela YÖK tarafından ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 
öğretmen yetiştirme ile ilgili bir rapor yayınlandı ve öğretmenlerden hem meslek 
bilgisi hem alan bilgisi alanlarında belli yeterlilikler istendi. Bu ilk defa olan bir 
şey öncesinde düşünüldü belki ama ilk defa yapıldı. MEB tarafından öğretmen 
profili oluşturulduğunu görüyoruz. Ve yeni lisans programı hazırlanırken de bu 
taslağın baz alındığını görüyoruz. Bu taslak üzerinden çalıştaylarda programın 
değerlendirildiğini biliyoruz.” 

K5: Günümüzde de bakanlığımız… bilgiyi alan ya da aktaran değil de 
bilgiyi yorumlayan, karşılaştırma yapan, bazı değerleri benimsemiş… Ders dışı 
müfredatta kendini geliştiren yani öğretmenlikte uygulamaları ile yaşam tarzı ile 
ama temelde ne diyor: gönüllülük esasına dayalı Cumhuriyet değerlerini 
benimsemiş, aktif olan, etken olan ve öğrencileri ile de arkadaş çerçevesinde 
bilgiyi aktarabilen yani bunu yakalayabilmek önemli. Klasik hoca modunda 
anlayan anlar anlamayan anlamaz diyen değil de örf ve adetlere bağlı bir felsefe 
var elinde ahlaki etik değerlerine bağlı çünkü insan yetiştiriyoruz temelde. 
Kısaca müfredat öğretmen yetiştirme adına gayet olumlu bu yönlerden bakınca. 

K7: “Evet düşünüyorum. Değişen Sosyal Bilgiler anlayışına yönelik 
daha iyi öğretmenler yetişecektir. Yapılandırmacılık felsefesini daha iyi hayata 
geçirecek öğretmenler yetişecektir.”  

Öğretim elemanlarının uzmanlık alanları neticesinde sosyal bilgiler 
eğitimi noktasında yaşanan bazı olumsuzluklardan bahseden öğretim 
elemanlarının görüşmelerinden kesitler: 

K2: “Ben bu noktada öğretmen yetiştirme hedeflerinden ziyade 
üniversitelerdeki bazı aksaklıklara değineceğim. Alan eğitimi noktasında özellikle 
bazı eksiklikler olduğunu görüyorum. Hocalar genelde pür tarih pür coğrafyacı 
diğer yandan sosyal bilgiler çıkışlı hocaların da pür çalıştığını biliyorum. Sosyal 
bilgileri sosyal bilgiler yapan şey oradaki eğitim kelimesi hoca coğrafya eğitimi 
çalışabilir, vatandaşlık eğitimi çalışabilir, tarih eğitimi çalışabilir, direkt sosyal 
bilgiler eğitimi çalışabilir. Bu anlamda akademik profilin çok güçlü olduğunu 
düşünmüyorum. Bu yüzden soysal bilgiler eğitimcisi yetiştirme noktasında 
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sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da öğretmen yetiştirme noktasında istenilen profili 
yakalamamızı zorlaştırıyor gibi…   ”  

K3: “Kağıt üzerinde baktığımızda öğretmen yetiştirme taslağı ve 
program uyuşuyor. Ama uygulama boyutunda biraz sıkıntı çıkacak gibi 
görünüyor. Eğitim bilimlerinden ziyade alandan gelen hocaların bunu 
yorumlamasının zor olacağı görünüyor. Bu noktada eğitimden gelenlerle 
alandan gelenler biraz çatışıyor gibi bir durum var gibi. Alancı bazı hocaların da 
eğitim boyutunda kendini geliştirmesi de olan takdir edilen bir durum.” 

K6: “Bu soruya evet ya da hayır diye cevap veremem.  Sadece bazı 
derslerin kaldırılmasını doğru bulmuyorum. Arkeoloji gibi mesela yani 
antropoloji varken neden arkeoloji olmaz ki? Formasyonel kelimesinden 
kastınız öğretim yöntem teknikleri gibi derslerse arkadaşım bu derse giriyordu 
ve konuları 4 saate sığmadığını söylemişti. Şimdi 2 saate nasıl sığar acaba. “ 

Programı uygulamalı derslerin az olması noktasında eleştiren öğretim 
elemanının görüşmesinden kesitler: 

K9: “Günümüzde uygulanan programlarda (okullarda) öğretmenlik 
becerileri önem kazanmıştır. Dolayısıyla öğretmen adaylarının öğretmenlik 
programlarından uygulamaya yönelik becerileri kazanarak mezun olmaları 
mesleğin ilk yıllarında bu becerileri deneme yanılma yoluyla öğrenerek zaman 
kaybı ve konu yaratma ve bu becerilerin kazanılmasını tesadüflere bırakma 
ihtimalini ortadan kaldırır. Dolayısıyla sosyal bilgiler öğrenmekle program 
özelinde; 

1- Ders çeşitliliğinin olabildiğince korunması 

2- Özellikle “Meslek bilgisi derslerinin alana özgü hale getirilerek 
ve olabildiğince uygulamaya dönük verilmelidir. Yukarıda da değinildiği gibi 

• Sosyal bilgiler öğretiminde ölçme ve değerlendirme

• Sosyal bilgiler öğretiminde sınıf yönetimi

• Sosyal bilgiler öğretiminde özel öğretim yöntem ve teknikleri

• Sosyal bilgiler öğretiminde özel eğitim ve kaynaştırma

• Sosyal bilgiler öğretiminde materyal tasarımı
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• Sosyal bilgilerde araştırma yöntem ve teknikleri vb. örnekler
arttırılabilir.

Bu yönleri ile programı ihtiyaca cevap vermekten uzak buluyorum.” 

K13:” Genel olarak bir öğretmen yetiştirme programının olması, bir 
çerçeve programın olması normal ama bunun çokta ayrıntıya girmeyen bir 
program olmadığını düşünürsek yeterli olmayabilir. Çünkü her öğretmenlik 
branşının bir de kendine özgü yeterlilikleri var. Ha program bu yeterlilikleri 
karşılayacak mı o noktada bazı endişelerim var. Bir defa uygulamalı derslerin 
sayısı arttırılması gerekiyorken sanki biraz daha azaltılmış gibi geliyor bana. Asıl 
öğretmenlik becerisini kazandıracağımız dersler bu dersler sonuçta.” 

Programı alan eğitimi noktasında yetersiz bulan öğretim elemanlarının 
görüşmelerinden kesitler: 

K8: “YÖK ve Milli Eğitim sanırım yetişecek öğretmenlerin alan 
eğitiminden çok öğretmenlik mesleğini yapmaya yönelik bireyler olmaya yönelik 
yetiştirmeyi düşünmüş. Doğru ancak bu kadarı da fazla gibi geliyor bana. Alan 
eğitimini alamayan sosyal bilgiler öğretmeninin öğretmeyi öğretse de öğreteceği 
bir şey olmadığını düşünüyorum.” 

Programı teknolojik yönlerden eleştiren bir öğretim elemanının 
görüşleri: 

K14: “Programa baktığımda evet iyi niyetli bir adım atıldığını 
düşünüyorum. Ülkemizdeki öğretmen yetiştirme noktasında baktığımızda 
öğretmenlerimizin biraz zorlanacağını düşünüyorum. Çünkü karşılarında 
bulacakları nesil dijital çağda yetişmiş bir nesil. Özellikle dijital okur yazarlık 
bağlamında çok iyi olan z kuşağı dediğimiz bir nesil. Bu kuşakta özellikle 
teknolojik gelişmeleri ön planda tutan bir nesil var. O yüzden öğretmenlere 
dijital okuryazarlığı, teknoloji kullanımı ön planda olan dersler verilmeli. Ya da 
bu tür derslerin sayısı arttırılmalı idi. Mesela bilişim teknolojileri alan eğitiminde 
bir yer kaplayabilirdi. Sosyal bilgiler öğretiminde bilişim teknolojileri diye bir 
ders olmalıydı mesela. Mesela bir sosyal bilgiler öğretmeni dijital harita nasıl 
yapılır bunu bir alan eğitimi dersinde görmesi gerekir. Mesela akıllı tahta diyoruz 
bu konuda öğretmenleri ne kadar yetiştiriyoruz. Belki akıllı tahtası olmayan 
üniversiteler bile mevcut.  Evet, güzel düşünceler ile hazırlanmış bir program 
ama alan eğitimde teknoloji kullanımı ile ilgili eksiklikleri olan bir program 
diyebiliriz.” 
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K11: “Programın bilimsel yönden yetersiz olduğu hemen anlaşılıyor. 
Formasyon boyutunun öne çıktığı görülüyor. Ülkemizde sosyal bildiler 
eğitimcilerinin yeterli alansal donanıma sahip olacağını düşünmüyorum.” 

Sorulan soruya alınan cevaplar çok yönlü olmuş ve program öğretmen 
yetiştirme hedefleri açısından birçok yönden değerlendirilmiştir. Programı 
olumlu bulan öğretim elemanlarımız daha çok Sosyal Bilgiler Eğitimi adına 
atılan adımları olumlu değerlendirmiştir. Ancak halen “yeterli değil” ifadelerini 
de sıkça kullanmışlardır. Uygulamaları derslerde görülen azalma öğretim 
elemanlarımızın dikkatini çekmiş ve cevaplara programa dair olumsuz görüşler 
ile yansımıştır. Genel olarak öğretim elemanlarımızın yapılan değişiklikleri 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni yetiştirme hedefleri bakımından olumsuz bulmuştur. 

4.6.3. Programdan eğitim alacak öğretmen adayları, açısından 
düşündüğünüzde programın onların ilgi, ihtiyaç ve akademik benlikleri 
noktasındaki ihtiyaçlarını yeterince karşılayacağını düşünüyor musunuz? Görüş 
ve düşünceleriniz nelerdir? sorusuna verilen cevapların analizi: 
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Tablo 19. Öğretmen Adaylarının Akademik Benlik Yeterlilikleri 
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Tablo 19’da öğretmen adaylarının akademik benliklerine yönelik 
öğretim üyelerinden alınan cevaplar şöyledir; “Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 
noktasında yetersiz buluyorum” ifadesi yedi  (7) tekrarlanmıştır. “Öğrencilerin 
ilgi ve ihtiyaçları açısından yeterli buluyorum” ifadesi dört (4) defa 
tekrarlanmıştır.“Alan bilgisi noktasında yetersiz buluyorum” ifadesi üç (3) defa 
yinelenmiştir. Sonrasında ikişer defa “Seçmeli derslerin kısıtlanmasını olumsuz 
buluyorum”, “Alan dersleri ve meslek bilgisi dersleri olumlu etkiler”, “ 
Programı MEB müfredatı ile uyumlu buluyorum”, "  Eğitim bilgisi dersleri 
pratik olarak yeterli değil” ifadeleri kullanılmıştır. Birer defa da “Genel kültür 
derslerinin kısıtlamasını olumsuz buluyorum”. “Seçmeli ders havuzunun 
genişliği olumlu etkiler”, “Seçmeli derslerde sınırsız seçim hakkı olmalı” ifadeleri 
kullanılmıştır. 

Öğretmen adayların akademik benlik yeterlilikleri noktasında fikirlerini 
aldığımız soruya aldığımız cevaplar şu şekildedir:    

Öncelikli olarak olumlu yanıt veren öğretim üyelerimizin 
görüşmelerinden alıntılar verilecektir. 

K4: “ Olumlu düşünüyorum. Şöyle ki, şimdi yıllardır burada görevde 
olmamız Milli Eğitimle olan ilişkilerimiz, idareci vasfımdan dolayı Milli 
Eğitimdeki programı da biliyorum zaman zaman ortak çalışmalarımız oluyor. 
Zaman zaman revizeler oluyor tabiî ki. Şu an orda ki dersler ile bu dersler 
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uyuştu. Yakın zamana kadar öğrencilerden bazın tepkiler alıyorduk; Hocam 
buradaki derslerde öğrendiğim bilginin ne kadarını öğreteceğim. Dolayısı ile 
öğrenci Milli Eğitimde nelerle karşılaşacağını bilmiyordu. Ama şimdi özellikle 
alan bilgisi derslerinin MEB müfredatı ile daha uyumlu olduğunu biliyorum. O 
açıdan buradan giden arkadaşlar daha donanımlı gidecek ilerde sorun 
yaşamayacaklar.” 

Öğretim elemanı üniversite bünyesinde idari görevli olması itibari ile 
dersleri ve Milli Eğitimdeki Sosyal Bilgiler dersleri de kıyaslamış ve staj 
döneminde öğretmen adaylarında oluşan düşüncelere değinmiştir. Bu nokta da 
yapılan düzenlemeleri olumlu bulmuştur. 

K3: “Program özellikle alan dersleri meslek dersleri seçmeli ders 
havuzunun oluşturulması, seçmeli derslerde belli bir kriterinsağlanmış olması, 
seçmeli ders havuzunun zengin tutulmuş olması bence öğretmen adayları için 
iyi bir şans. Dersler de içeriğe uygun işlendiği takdirde yeterli öğretmenlerin 
yetişmesine imkan sağlayacak.” 

K7:“Evet düşünüyorum. Ancak pedagoji derslerinin saatlerinin 
azaltılması bu bağlamda gelecekte sorunlar ortaya çıkarabilir. Öğretmenlik 
mesleği için tutum ve davranış geliştirmek çok önemlidir. “ 

Yapılan çalışmaları olumsuz bulan öğretim öğretim üyeleri ile yapılan 
mülakatlardan kesitler:  

K9: “İyi yetenekli bir sosyal bilgiler öğretmeni olmak için gerekli bilgi ve 
becerileri kazandıracak dersler zorunlu olmalı, bu dersler sırf toplam ders saati 
azalsın veya başka bir programla ders saati eşit olsun diye programdan 
çıkarılmamalı. Çünkü her öğretmenlik alanının kendine özgü özellikleri 
var.Bunun dışında öğrencilere ilgi duydukları alanlarla ilgili ve/ veya kişisel 
gelişimlerine yönelik sınırsız ders seçme (seçmeli ders olarak) hakkı verilmeli. 
Bu dersler öğretmenlik alanıyla ilgili değil tamamen hobi- kişisel gelişim vb 
dersleri olmalıdır. Bu tür derslerin alınması için belli alt sınır konulabilir ama üst 
sınır olmamalı, öğrenci istediği kadar ders alabilmelidir. Benim şahsi kanaatim 
böyle olması durumunda/ zorunluluk olmaması halinde çok az öğrencinin 
seçmeli ders seçeceği/ alacağı yönündedir.” 

K15: “Bu program öğretmen adaylarının ihtiyaçlarını yeterince 
karşılayamaz. Müfredattaki ders dağılımlarında bakıldığında gereksiz derslerin 
yanında öğretmen adayını günümüz şartlarına uygun hazırlayacak içerikte 
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derslerin olmaması önemlidir. Ders içerikleri ve sayıları daha çok hazırlayan 
kişilerin branşları ile örtüşmektedir.” 

K10: “Akademik benlik anlamında yetersiz çünkü öğrenci ben neyim 
diye sorarak mezun oluyor. Eğitim konularına hakim olsalar da ne tarih ne 
coğrafya anlamında yeterli bilgiye sahip olamadan mezun olmaktalar. Bu da 
kendilerine bir soru sorulduğunda yetersizlikleri karşısında ezilmelerine sebep 
olmakta. İlgi ihtiyaçları noktasında ise belirleyici olan KPSS olduğundan şu an 
bu soruya cevap vermek için erken. Lakin bazı derslerin son sınıfta verilmesi 
KPSS içinde hazırlık olabilirdi. “ ( Bu nokta K6 ‘nın değindiği “derslerin 
kronolojisinde sıkıntılar var” düşüncesine benzerlik göstermektedir.) 

K8: “Pek düşünmüyorum. Alan bilgisi biraz ihmal edildiği için bu 
kısmın yeterliğinin sağlanmasını istiyorum. Eğitim dersleri çok çeşitlenmiş 
tamam bu çocuklara bunun da verilmesi gerekir ama eğitim ihmal edilmemeli. 
Eğitim derslerini teoride versek de pratikte uygulatmadıktan sonra ne anlama 
gelir. “ 

Aldığımız cevaplar itibari ile programı olumsuz bulanlar ve olumlu 
bulanlar diye yapılan kodlama ifadelerin kullanma sıklığı ile ortaya çıkmıştır. 
Alınan cevaplara bakıldığında bu denli keskin çizgilerle ayrılmadığını görüyoruz. 
Çünkü programı birçok yönü ile düşünce genelde tam anlamıyla bir olumlu 
durum çizilemediği gibi tam anlamı ile de bir olumsuz durum çizilmemiştir. 
Programın eksi yönlerine değinen öğretim elemanlarının aynı zamanda olumlu 
bir yana da değindiği görülmüştür.  

Eğitim bilgisi derslerindeki düzenlemeleri olumlu bulan öğretim 
üyelerimiz aynı zamanda alan bilgisi derslerindeki düzenlemeleri olumsuz 
bulabilmektedir (K6,K14, K9 gibi). 

Öğretmen adaylarının ilgi ve ihtiyaçları konusuna değindiğimizde bazı 
öğretim elemanlarının soruyu seçmeli dersler üzerindeki gelişmeler 
doğrultusunda cevapladığını görüyoruz. Sorulan soruya seçmeli dersler 
üzerinden cevap veren öğretim elemanlarımızın mülakatlarından kesitler: 

K1: “İlgi ihtiyaç dediğimizde benim aklıma seçmeli dersler geliyor. 
Çünkü öğrenciler ilgi ve ihtiyaçlarına göre seçmeli ders seçerler. Programın en 
büyük özelliklerinden birisi seçmeli ders havuzu oluşturulmuş. Sadece o dersler 
açılabiliyor. Öğrenciler başka ders alamıyor. Benim halkoyunlarına ilgim vardır 
belki, arkeolojiye ya da sanat tarihine karşı ilgim vardır. Eski programda 
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öğrenciler bu dersleri fen edebiyat fakültelerinden alabiliyordu ve seçmeli olarak 
seçebiliyordu. Şimdi bu durum ortadan kalkmış. Dolayısı ile bu olumsuz bir 
durum bence. Kişilerin ilgi ve ihtiyaçları YÖK tarafından kısıtlanmış biraz bu 
durumu olumlu bulmuyorum. Bu uygulamanın amacı birazda üniversitelerde 
saçma sapan açılan derslerin önüne geçilmek için yapılmış. Ama genel kültür 
dediğimiz alan çok geniştir. O yüzden kısıtlamaları öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları 
açısından olumsuz buluyorum. Program hazırlanırken öğrencilerin ilgi ve 
ihtiyaçlarına yönelik bir ihtiyaç analizi dahi yapılmadığını da biliyorum maalesef. 
Bence düzenlemeler bir önceki programa göre iyi ama öğrencilerin ihtiyaçlarına 
hitap ediyor ama genel kültür kısıtlanmamalıydı.” 

K13: “Program standart olarak geldiği için ve her öğrencinin ilgi ve 
ihtiyaçlarını bilemeyeceğimiz için fazla karşılayacağını düşünmüyorum açıkçası. 
Yanlış bilmiyorsam seçmeli ders havuzu da artık YÖK tarafından belirlendi ve 
biz belirleyemiyoruz. Daha önce bizim üniversitemizde uygulanan seçmeli 
dersler vardı eski program buna izin veriyordu. Bizler de ona göre bir program 
düzenlemiştik ve öğrenci istediği fakültede ilgisine göre seçmeli derslerini 
seçebiliyordu. Yeni program bu seçeneği bize sunmuyor. Okulumuzun fiziki 
koşulları hoca sıkıntısı sebepleri ile bize zorunlu seçmeli olarak verilen derslerin 
çok azı bizim fakültemiz olarak açılabilir mesela. Yani sorunuza ilgi ve istekleri 
yönünden bakarsak seçmeli derslerin de isimleri ve içerikleri olarak bakarsak 
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını çok fazla karşılayacağını düşünmüyorum.” 

Seçmeli derslere ilişkin sorumuza aldığımız cevapların analizinde konu 
detaylı bir şekilde verilecektir.  

Araştırmaya dahil olan öğretim elemanı K2 verilen birçok soruya 
öğretim elemanlarının dersi aktarma noktasındaki yeterliliğine ve akademik 
köken olarak eğitim ve pür alancı noktalarına değinmiştir.  

K2: “Bu ders içerikleri, ders isimlerinden ziyade bu daha çok karşılarına 
çıkacak akademisyenin akademik kimliği ile alakalı bir durum bence. Karşılarına 
iyi bir akademisyen çıkarsa iyi öğretilirse neden olmasın. Öğrencilerin akademik 
kimlikleri de gelişir, vizyonları da gelişir. Bu anlamda alan bilgisini de öğrenip 
gider öğretmenlik yaparlar zaten eğitim fakültesi böyle bir yer.” 

Eğitim bilimleri derslerinin ağırlıkta olması alan bilgisi derslerinin 
azaltılması ve ders saatlerinin azaltılması bazı öğretim elemanları tarafından 
olumsuz bulunan başka bir durum olmuştur. K8: “YÖK ve Milli Eğitim 
sanırım yetişecek öğretmenlerin alan eğitiminden çok öğretmenlik mesleğini 
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yapmaya yönelik bireyler olmaya yönelik yetiştirmeyi düşünmüş. Doğru ancak 
bu kadarı da fazla gibi geliyor bana. Alan eğitimini alamayan sosyal bilgiler 
öğretmeninin öğretmeyi öğretse de öğreteceği bir şey olmadığını 
düşünüyorum.” 

4.7. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının içerine ilişkin 
Akademisyen görüşlerine ilişkin bulgular 

4.7.1. Programdan çıkarılan, eklenen ve alan bilgisi kısmından alınıp 
meslek bilgisi (sosyoloji, felsefe, psikoloji) kısmına dahil olan derslere 
baktığımızda yapılan düzenlemeleri uygun buluyor musunuz? Görüş ve 
düşünceleriniz nelerdir? sorusuna verilen cevapların analizi: 

Tablo 20. Ders Düzenlemelerine İlişkin Düşünceler 

Programdaki ders düzenlemelerine ilişkin düzenlemeleri öğretim 
elemanlarımızın nasıl değerlendirdiğini anlamaya çalıştığımız soruya alınan 
cevapların kod ve frekansları şöyledir: 
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“Meslek bilgisi derslerinde yapılan düzenlemeleri olumlu bulma” ifadesi 
yedi defa tekrarlanmıştır. “Düzenlemeleri olumlu bulma” ifadesi altı defa, 
“Düzenlemeleri yeterli bulma” ifadesi beş defa, “Alan bilgisi düzenlemelerini 
olumsuz bulma” dört defa, “Diğer sosyal bilim dallarındaki düzenlemeleri 
olumsuz bulma” üç defa, “Ders saatlerindeki düzenlemeleri olumlu bulma”, iki 
defa tekrarlanmıştır.  

Alan bilgisi düzenlemelerini olumsuz bulan öğretim elemanlarının 
mülakatlarından kesitler:  

K6: “Hayır hocam bulmuyorum. Arkeoloji mesela önemli bir ders 
kültürel mirasa duyarlılığı bunda kazandırırsın ama biz öyle yapmadık. Sanat ve 
müze eğitimi koymuş da bu karşılamıyor. Hocam sosyal bilgiler 9 disiplinden 
oluşuyor derdik şimdi bunların yokmuş gibi davranılması saçma. Sanki tarih 
coğrafya ve vatandaşlık yeterliymiş gibi. Akademik benlik demiştiniz psikoloji 
yok felsefenin olmaması düşünmeyen birey demek.” 

K9: “Uygun bulmuyorum. Çünkü alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel 
kültür derslerinin alan eğitimine özgü hale getirilmesi gerekir. Programda esas 
“Alan Eğitimi Merkezlilik” olmalı ve dersler her kategoride alan eğitimi 
boyutuyla ele alınarak alan eğitimi hocalarına devredilmelidir.” 

K11: “Bu derslerin(Eğitim Psikoloji, Eğitim Felsefesi)  konulmasında 
sıkıntı yok ancak bazı derslerinin kaldırılması (Ülkeler Coğrafyası gibi), bazı 
derslerin de ders saatlerinin yarı yarıya azaltılması konusu düşünüldüğünde bu 
uygulamanın doğru olmadığını söyleyebilirim.” 

K13: “Bizim alanda becerileri en çok verdiğimiz iki ders vardır biri Özel 
Öğretim Yöntemleri diğeri Materyal Tasarımı idi bunların bir tanesi şimdi 
seçmeli derslere geçmiş oldu. Öğretim teknolojileri olarak ikiye ayrıldı ve 
öğretim teknolojileri zorunlu olarak kaldı. Bilmiyorum belki böyle daha iyi olur 
çünkü iki farklı konunun birleşmesi gibiydi. Tamam, ikiye ayrılsın ama 
materyalin seçmeli olması çok ciddi sıkıntılar doğuracaktır diye düşünüyorum. 
Ne amaçla yapıldı bilmiyoruz onun dışında biraz önce bahsettiğimiz temel 
dersler Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin bilmesi gereken alan bilgisi derslerinin 
seçmeli olması öğretmenlerin alan bilgisi noktasında ve biraz önce bahsettiğimiz 
mesleki yeterlilik noktasında büyük sıkıntılara yol açacağını düşünüyorum bu 
bağlamda.” 
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Eğitim bilgisi derslerinde yapılan düzenlemeleri olumlu bulan öğretim 
elemanlarının görüşmelerinden kesitler: 

K1: “YÖK biraz daha meslek bilgisi dersini arttırmak istedi çünkü 
böyle bir ihtiyaç vardı. Öğretmen adayları meslek bilgisi yönünden biraz eksik 
eğitiliyordu YÖK bunun önüne geçmeye çalıştı. Ve iki alanı dengelemeye 
çalıştılar. Sosyolojiyi Eğitim Sosyolojisine Felsefeyi Eğitim Felsefesine çevirdiler 
gayet uygun oldu bence. Evet, öğretmen adayının felsefeye ihtiyacı vardır ama 
Eğitim Felsefesine daha çok ihtiyacı vardır. …Ülkeler Coğrafyası ve Günümüz 
Dünya Sorunları gibi derslerin istenilen şekilde işlenmemesinden 
kaynaklandığını düşünüyorum değişimin.  YÖK’ de bu durumu düzeltmek için 
böyle bir şey yaptı. Bu dersleri almayı öğretmen adayına bıraktı ben bu 
uygulamayı doğru buluyorum. Çünkü öğretmen adayı yetiştiriyoruz. Pür alancı 
yetiştirmiyoruz. Sosyal Bilgiler Eğitimcisi yetiştiriyoruz. “ 

K2: “Bunun çok doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu çünkü 
eğitim sosyolojisi mesela eğitimin en önemli alanlarından biridir yurtdışında çok 
sağlam iyi çalışmalar vardır. Akım güçlüdür ta Emile Durkheim Karl 
Mannheim’ den falan çok ünlü bir bilim geleneği vardır orda. Eğitim 
Sosyolojisinin bu gelenekten beslenerek eğitim programlarına konulması bence 
olumlu. Eğitim Sosyolojisi,Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi akademik kimliği 
olan alanlar çok doğru bir karar bence.” 

K5: “Geçişleri değişkenlikleri olumlu karşılıyorum çünkü bilgi 
paylaşımından ziyade yorumlayan analiz eden onu sınıf ortamına taşıyabilen 
hem öğretmen hem öğrenci adayı bakımından olumlu görüyorum özellikle 
eğitim bilimleri derslerini alan bir öğrencinin bu programla daha iyi öğretmenlik 
yapacağını düşünüyorum. Yeni öğretmenlik anlayışında yöntem teknik ve insani 
yönden bilişim ve etkileşimi arttıracak olgunluğa erişebilmek. Klasik bilgiler her 
yerde mevcut. Önemli olan o bilgiyi uygun bir şekilde öğretebilmesi… İnsan 
psikolojisi ile ve kendini yetiştirme ile eğitim bilimlerinde erişkinliğe ulaşmak 
ancak bu müfredat gibi yüz yüze ve insan temelli olur. Tarih öğreteceğiz 
coğrafya öğreteceğiz ama bunu nasıl öğreteceğiz yöntem tekniği, psikolojisini, 
felsefesini bileceğiz ve güncel hayatta öğrencinin nerde kullanacağını bileceğiz.” 

K10: “Örneğin sosyolojiye giriş dersi yerine eğitim sosyolojisinin ikame 
edilmesi gayet uygun. Bu tarz doğrudan eğitime dönük uygulamaların olumlu 
olduğunu düşünüyorum.” 
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K3: “Bence kesinlikle çok uygun. Biz sosyal bilgilerciler olarak pür alan 
dersi vermek zorunda değiliz. Biz bu dersleri eğitim çerçevesinde 
değerlendirmek zorundayız. Bu yüzden de bu derslerin eğitim psikolojisi, eğitim 
sosyolojisi, eğitim felsefesi haline getirilmesi lisans programının ana amacına çok 
uygun bir şey.“ 

Diğer sosyal bilim dallarındaki düzenlemeleri olumsuzbulan öğretim 
elemanlarının mülakatlarından kesitler:  

K14:“Bu noktada bazı endişelerim var sosyoloji, psikoloji, felsefe 
damıtılmış olarak nasıl verilecek bilmiyorum. Birçok okulda bu derslerin 
uzmanları dahi yok. Belki PDR olan yerlerde psikoloji uzmanları olabilir ama 
diğer dersler nasıl olacak bilmiyorum. Bahsettiğim sıkıntılar giderilirse belki iyi 
olabilir… Etiğin ders olarak verilmesini olumlu buluyorum. Son dönemde 
yetişen öğretmenlere baktığımızda öğretmenlerimizin karıştığı olumsuz 
durumlar ile karşılaşabiliyoruz. Bu noktada eğitimde etiğin verilmesini olumlu 
buluyorum… Mesela değerler eğitimi toplumun kendini yenilemesi açısından da 
değerler eğitimin verilmesini önemli buluyorum. Son dönemde değerler 
eğitimine verilen önemle birlikte zorunlu ders olmasını da olumlu ve önemli bir 
adım olarak görüyorum.” 

 Sorumuza aldığımız cevaplara baktığımızda alan bilgisi grubundan 
çıkarılan derslerin eğitim ve alan kökenli hocalarımızın da olumsuz bulduğunu 
görüyoruz. Sosyal bilgilerin temel alanını kapsayan (Ülkeler Coğrafyası, Materyal 
Tasarımı gibi) derslerin programdan çıkarılması, başka dersler ile birleştirilmesi 
ya da seçmeli dersler grubuna eklenmesinin sosyal bilgiler öğretmeni 
yetiştirmede sorun olacağı düşünülmektedir. Meslek bilgisi derslerine 
yoğunlaşması iyi değerlendirilirken alan bilgisi derslerinin meslek bilgisi alanına 
dâhil edilmesi olumsuz karşılanmış. 

Sosyoloji, Sosyal Psikoloji ve Felsefe derslerinin Eğitim Sosyolojisi, 
Eğitim Psikolojisi ve Eğitim Felsefesi olması ve bütün öğretmenlik gruplarında 
okutulmasını genel olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi uzmanlığına sahip öğretim 
elemanlarının olumlu karşılandığı görülmektedir.  Bazı akademisyenler dersleri 
verecek kişiler konusunda belirsizliğin olması sebebi ile uygulamayı bazı 
yönlerden eleştirmişlerdir (K14). 

4.7.2. Seçmeli ders havuzunun Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) 
tarafından belirlenmesini ve o dersler üzerinden sizlere seçme hakkı verilmesini 
nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna verilen cevapların analizleri: 
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Tablo 21. Seçmeli ders düzenlemeleri uygunluğu 

 

Seçmeli derslerin YÖK tarafından belirlenmesini olumsuz bulan 
öğretim üyelerinin görüşleri;  

K6: “Yanlış hocam üniversiteler özgür düşüncenin olması gereken bir 
yeri sen seçmeliyi kısıtlayamazsın.”  

K8: “Seçmeli ders havuzunun YÖK tarafından hazırlanmasını uygun 
bulmuyorum açılan derslere de yeterli yeterliliğe sahip hocaların bulunduğunu 
düşünmüyorum… 

…Önceden okulun fiziki çevresi ve imkânları dikkate alınır seçmeli 
dersler o şekilde seçilirdi. Şimdi çok farklı olmuş. Birde derslere baktığımızda 
birbirinden çok farklı olmayan dersler isim değişikliği ile yeni bir derse 
dönüştürüldüğünü görüyorum.” 

K12: “Seçmeli derslerin YÖK tarafından belirlemesini doğru 
bulmuyorum. Çünkü her üniversitenin kendi eğitim kadrosu bakıp karar 
vereceği bir durum bu. O yüzden üniversitelerin seçmeli derslere karar vermesi 
taraftarıyım.” 

Ö1: “Seçmeli dersler noktasında çalışmayan bazı durumlar vardı. YÖK 
bunun önüne geçmek için ipleri eline aldı. Ama benim kanaatim bu şekilde 
olmaması yönündeydi. Çünkü her bölgenin her kurumun öğrencilere daha 
güçlü bir şekilde verebileceği şeyler vardır. Ama burada göz önünde 
bulundurmamız gereken bir nokta var sosyal bilgiler eğitimcisi yetiştiriyoruz biz 
Tarihçi ya da Coğrafyacı değil üniversiteler de seçmeli dersler verilirken bunlar 
göz önünde bulundurulmalıydı bence… 
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…Bu uygulamayı şöyle yapabilirlerdi: derslerle ilgili kriterler belirlenip 
verilecek dersle ilgili onay alıp yine üniversiteler belirleyebilirdi dersleri. YÖK’ 
ün tüm dersleri eline alıp bütün havuzu kendinin oluşturması olumsuz bir 
gelişme ama bunun sebebi de tabi ki dersleri düzenleyen hocalardan kaynaklı 
olduğu için bu şekil bir düzenlemeye gittiğini düşünüyorum.”  

 

K14: “Yani bu durum zorunlu seçmeli gibi olmuş, YÖK’ ün kendi 
ekibinin hazırladığı.” 

Seçmeli derslerin YÖK tarafından belirlenmesini üniversite ortamındaki 
özgür düşünceyi olumsuz etkileyeceği, okulların belirlenen derslere ilişkin fiziki 
olarak uygun olmaması, YÖK tarafından belirlenen dersleri verecek akademik 
kadro noktasında sıkıntılar olması sebepleri gerekçe gösterilerek K6, K8, K12 
ve K14 kodlarına, farklı unvan ve uzmanlık alanına sahip öğretim 
elemanlarımızca dikkat çekilmiştir.  

Seçmeli derslere ilişkin düzenlemeleri doğru bulmayan öğretim 
elemanlarının görüş ve düşüncelerinden kesitler: 

K9: “Seçmeli ders oranının (programın içindeki) ağırlığının artırılması ( 
bizde genelde seçmeli dersler önemsiz dersler olarak algılandığından) genel 
olarak programın etkililiğini ve verimliliğini azaltır. Özellikle seçmeli ders 
listelerinde “Alan Bilgisi” derslerinin neredeyse tamamının zorunlu olarak 
okutulması gerekir. Sırf seçmeli oranını arttırmak için zorunlu olması gereken 
dersleri seçmeli hale getirmek doğru bir yaklaşım değil… 

Bana göre öğretmen eğitimine yönelik alan, meslek ve genel kültür 
dersleri çok iyi belirlenip ( sahadaki uygulamalar göz önüne alınarak 
belirlenmeli) tamamı zorunlu seçmeli verilecek dersler tamamen kişisel gelişim- 
hobilere yönelik olmalı. Bu dersleri de ilgili bölüm ve programlardan 
seçebilmelidir. Hiç olmazsa daha önceden olduğu gibi seçmeli dersleri sınırlı 
hale getirip anabilim- bölümlerin bırakılmalıdır…” 

K11: “Bölüm veya anabilim dallarında bütün bu dersleri verebilecek 
hoca olmadığı için hangi bölüm veya anabilim dalında hangi alan uzmanları 
varsa onlara uygun olan dersler seçmeli olarak okutulacağı için seçimlik olmaları 
pek anlam taşımayacaktır. Ayrıca seçmeli derslerin oranı fazla olduğu ve 
Türkiye’de seçmeli olarak okutulan derslerde birlik olmadığı için örneğin Kamu 
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Personel Seçme Sınavı (KPSS) sınavlarında buna yönelik kazanım ve 
yeterliklerin ölçülmesi veya adayların bu derslerden sorumlu tutulması da 
mümkün olmayacaktır.” 

K13: “Programın bazı aksaklıkları olabilir fazlalıkları olabilir bunları 
telafi edecek dersler seçmeli derslerdi.  Programda var olmayan eksikliğini 
hissettiğimiz dersleri seçmeli dersler vasıtası ile programa ekleyebilirdik. Ama 
bize böyle bir esneklik tanınmadı. Bize böyle bir esnekliğin tanımlanmamış 
olması programdaki eksikliklerin sürdürülmesine sebep olacak. Özellikle alan 
eğitimi noktasında seçmeli derslerde de sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Mesela 
benim alanım Tarih Eğitimi, Sosyal Bilgilerin de üç temel alanından bir tanesi. 
Onunla ilgili bir ders var o da eklemlenmiş gibi. O da birkaç yöntemi bir araya 
getirmekle oluşturulmuş Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihsel Kanıt, Yerel ve 
Sözlü Tarih diye bir ders. Onun dışındaki dersler sanki alan eğitimi ile çok 
doğrudan ilişkili değil gibi mesela Sosyal Bilgilerde Drama normal Drama 
dersini Sosyal Bilgiler ile ilişkilendirmişler. Ne olduğunu pek anlamadığımız 
Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yerel Çocuk Oyunları diye bir ders var. Daha temel 
derslerin biraz önemsizleştiği görülüyor. Müze Eğitimi var mesela meslek bilgisi 
dersi olarak tanımlanmış yine eğitim bilimlerin koordinesine gönderilmiş. Müze 
eğitimi sosyal bilgilerin temel derslerinden biri olması gerekir bu alanda çalışmış 
bu kadar uzman varken bu dersin eğitim bilimlerinin koordinesine verilmesi 
çok anlamlandırabildiğimiz bir durum olmamış. Bir de Eğitim Fakültelerinde 
nerdeyse kimsenin çalışmadığı derslerde mevcut çoğunlukla da açılmayacak gibi 
duran dersler var. “ 

Mevcut programda eksik noktaların, eksik derslerin telafisi için Sosyal 
Bilgiler Eğitmiş Anabilim dalı tarafından açılabilecek seçmeli derslerin YÖK 
tarafından belirlenmesi gerekçesi ile öğretim elemanları uygulamayı doğru 
bulmadıklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı 2006 Programında zorunlu olan bazı 
alan bilgisi derslerinin (Günümüz Dünya Sorunları, Antropoloji, Drama, 
Ekonomi, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme) 
seçmeli ders olarak okutulacak olması da akademisyenlerce olumlu 
karşılanmamıştır. Zorunlu verilmesi gereken dersleri seçmeyecek olan öğretmen 
adaylarının meslek hayatlarında alan bilgisi noktasında sıkıntılar yaşayacağı 
düşünülmektedir.  

Seçmeli ders düzenlemelerini olumlu bulan öğretim üyelerinin mülakat 
cevapları; 
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K3: “Bence çok uygun olmuş. Diğer türlü hocalar programla, alanla 
alakası olmayan sadece kendi çalışmaları olan dersleri açma durumları çok 
oluyordu. Bu durumda öğretmen adaylarının alan bilgisi noktasında sıkıntıya 
düşmesine sebep oluyordu. Yeni oluşturulan seçmeli derslere baktığımızda 
gerçekte alana hizmet edecek sosyal bilgiler eğitimine hizmet edecek, sosyal 
bilgiler öğretmeninin sahip olması gereken alanı ile ilgili bilgi kavram vs. 
noktalarda çok büyük katkı sağlayacak dersler konulmuş.” 

K4: “Evet dersler YÖK tarafından belirlendi ama YÖK Türkiye’ deki 
bütün üniversitelerin düzenini sağlayan en üst kurum. Dolayısı ile YÖK bunu 
kafasına göre yapmadı. Bunlar için kurullar kurdu bazı çalışmalar yaptı. Bana 
göre uygundur çünkü bir birlik sağlandı. Türkiye’ de şuan 85 tane eğitim 
fakültesi var bunların içinde özellikle seçmeli derslerde sıkıntılar yaşanıyordu. 
Özellikle yatay geçişlerde öğrencilerin geçişlerini nasıl adapte edeceksiniz.  Ya da 
Farabi değişim programı ile farklı okullara giden öğrencilerimizde sıkıntılar 
yaşıyorduk, bunlar şimdi ortadan kalktı. Üniversiteler arasında bütünlüğün 
sağlanması açısından uygun oldu.” 

K5: “Klasik manada zorunlu seçmeli gibi eleştiriler var. Ama ben buna 
katılmıyorum çünkü ülkeye öğretmen yetiştiriyoruz Amasya Üniversitesinde 
seçmeli dersler öğretmen yetiştirme ile alakasız olabilir Gazi Üniversitesindeki 
olumlu olabilir. Burada sağlanan YÖK tarafından rota çiziliyor eklemeleri 
hocalarım yapsın deniliyor bu gayet olumlu bence. Eğitim öğretim bütünlüğü 
var felsefe bütünlüğü var. Her yeniliğin eksi de artısı da olabilir bardağın dolu 
tarafından bakmak ve bize getirdiklerine yönelmek gerekir. Eskiye göre bu 
durum bana artı olarak geliyor.” 

K7: “Bu durum elbette çok iyi olmuştur. Bu durum öğretim üyelerinin 
yetkinlik alanlarına ilişkin derslere girmelerini sağlamaktadır. Öğrenciye de ilgi 
alanı dahilinde ders seçimi hakkı tanımaktadır. Dolasıyla daha etkileşimli 
öğretim gerçekleşecektir.” 

Seçmeli dersler üzerine yapılan düzenlemeleri olumlu bulan öğretim 
elemanları, çoğunlukla seçmeli dersler noktasında üniversiteler arasındaki 
kargaşaya dikkat çekmiştir. Yapılan düzenleme ile de bu kargaşanın önüne 
geçildiği düşünülmüş ve program seçmeli derslerin düzenlemesi noktasında 
olumlu bulunmuştur. Üniversiteler arası geçiş yapan öğretmen adayları 
açısından da düzenleme olumlu karşılanmıştır. 
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Ortaya çıkan kodlar dışında K14 kodlu katılımcının görüşleri de tavsiye 
niteliğindedir. 

K14: Aslında bunlar kendi ders sayılarını belirtip, kredilerini belirtip 
derslerin isimlerinin fakültelere bırakılması daha uygun olurdu. Çünkü her 
fakülte kendi personeline göre kendi akademik varlığına göre bu dersleri çıkarsa 
daha uygun olurdu.  Örneğin Türk musikisi, Türk sanat tarihi gibi dersler var. 
Bu dersleri verecek burada hoca yok mesela. Ama ekonomik okuryazarlık veya 
müze eğitimi gibi derslerin hocaları mevcut bizler de ona göre seçimler 
yapardık… 

…Karışıklık çıkmaması adına kredisi söylenebilirdi, ders sayısı
söylenebilirdi. Mesela şu kadar kredili ders meslek bilgisi yönünde seçmeli 
olabilir denebilirdi. O seçmeli derslerin isimleri kredileri aynı olduğu için öğrenci 
yatay geçişte olsa zaten öğrenci krediye bakacaktı. Onun içinde bir sıkıntı 
oluşturmayacaktı. Ama şuan da bana zorunlu seçmeli olarak geliyor. Yani bize 
seçme hakkı verilseydi bizler de elimizdeki hoca kadrosuna göre dersleri 
ayarlardık ama öyle bir hak verilmedi.” 

4.7.3. Öğretmen adaylarımızın, mesleğe pratikte hazır olma 
noktasında düşündüğümüzde öğretmen adaylarımıza verilen uygulama 
sürelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna verilen cevapların analizi: 

Tablo 22. Öğretmen Adaylarının Uygulama Süresi 
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Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerinin yeterliliği 
noktasında öğretim üyelerinin olumsuz görüşleri: 

K1: “Hayır kesinlikle yeterli bulmuyorum. Ben ortaokulda çalışma 
yapıyorum. Henüz stajyer öğrencim olmadı ama hocalardan duyduğum kadarı 
ile gözlemlediğim kadarı ile pek memnun değiller. 4. sınıfta neden geliyorlar iş 
bitmiş zaten diyorlar… 

…Bence birinci sınıftan itibaren özellikle gözlem yaptırılmalı. Mesela 
benim bir arkadaşım staj sırasında kalkıp dersi anlatamamıştı ve bu durum 4. 
sınıfta yaşandı. Bu durumu fark etmesi biraz geç kalmıştı. Bölümle ilgili zaten 
birçok önyargı var. En azından meslekle ilk yıl karşılaşmalı ona göre hareket 
etmeli, 4. sınıf çok geç.  

…Bir de öğretmen adayları ile çok dirsek teması kuramıyoruz. Birebir 
öğretmenlerle bu konu ile ilgili konuştuğumda biz sadece ders anlatmıyoruz 
mesela diyorlar. Ama biz öğretmen adayına sadece ders anlattırıyoruz. Bir 
öğretmenin birçok sorumluluğu var. Zümre toplantıları, idare ile ilişkiler, veli 
ilişkileri gibi birçok konu ile ilgili bilgi sahibi olamıyorlar. Bu durumdan 
üniversitedeki birçok hocamızda muzdarip öğretmenlik uygulaması ile eksik 
kalındığını düşünüyorlar. Bence sadece bir dönem değil her dönem bir şekilde 
öğretmen adayları okullar ile iletişime geçmeli. Ya da okullar üniversitelere 
gelmeli bir şekilde iletişim devamı olmalı.” 

K2: “Dört hafta gidip değerlendirmek biraz üstün körü oluyor sorular 
çok basmakalıp mesela yeterli olmuyor. Her öğrenci için bütün gözlemlerden 
sonra genel bir değerlendirme istenebilir akademisyenden. Bu genel 
değerlendirme de biraz daha esnetilebilir. Değerlendirme yaparken 
akademisyene özgürlük tanınabilir. “ 

K3: “Yeni uygulama da okul deneyimini kaldırmışlar. Öğretmenlik 
uygulaması 1 öğretmenlik uygulaması 2 şeklinde bir uygulama yapmışlar. Benim 
görüşüm 1. sınıftan itibaren en azından her dönem ya da her yıl bir dönem bir 
öğretmenlik uygulaması gerektiği ve öğrencilerin bulunduğu ilde ki okullarla içli 
dışlı olmasıdır. 1 seneye sığdırıldığında sadece dersi anlatma derse girme ve sınıf 
hâkimiyeti vs. gibi konularda yoğunlaşıyorlar ama hepimiz şunu biliyoruz ki 
öğretmenin işi sadece okula gittiği zaman dersle alakalı sorumluluklar değil; veli 
ile ilişkiler söz konusu, idare söz konusu, MEB ile yazışmalar söz konusu 
bunların hepsi öğretmenden beklenen şeyler ama biz ne yazık ki uygulama 
derslerinde sadece sınıf ortamında ve dersi anlatıp anlatamaması, dersi nasıl 

94



anlatıyor, uygun anlatıyor mu?  Alan bilgisi yeterli mi konuşması düzgün mü 
bunlara bakıyoruz. Bunlar çok önemli ama bu öğretmen adayı mezun olup 
atandığı zaman veli ile iletişimi, idare ile milli eğitimle iletişimi bunlar konusunda 
yetersiz kalıyor.  Sonrasında büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Mesela bizim 
uygulamamızda veli iletişimi ile ilgili hiçbir şey yok. Bu bence çok önemli bir 
konu. Bir öğretmen adayı veli ile görüşme sıklığını ne konuşacağını onu hangi 
konularda bilgilendireceğini bilmeli. Bunları ancak mesleğe başladıklarında 
deneme yanılma yöntemi ile kavrıyorlar. Bu noktada da bazı sorunlar 
çıkabiliyor. Bunların eğitimi de öğretmenlik uygulamasında dikkate alınmalı, 
fakültede öğretilmeli diye düşünüyorum.” 

K8: “Yeterli bulmuyorum. Okullar da bizim öğrencimiz de buna hazır 
değil. Bence staj için öyle bir program yapılmalı ki öğrenci burada ders değil her 
gün stajda olmalı. 12 hafta 1 gün 1 gün gideceğine 1 ay boyunca süreç devam 
etmeli. Misafir gibi gidip gelmek yerine düzenli olarak gidip daha çok okulun 
doğal ortamında bulunmalı. Okullar da buna göre hazırlanmalı tabi. Çünkü 
okullarda da stajyer öğrenci yetiştirecek kapasitede öğretmen bulunmuyor 
bazen. Pratikte iyi olmuyor yani.“ 

K9: “Çok yetersiz buluyorum. Ancak bunca öğretmen yetiştiren bölüm 
ve öğretmen adayı varken daha verimli bir sistem de zor görünüyor. Öğretmen 
adaylarının tamamına öğretmenlik uygulaması vermek işi biraz göstermelik hale 
getiriyor. Bu sistemde pratik bir çözüm önerim yok ancak daha sınırlı öğretmen 
adayları, her eğitim fakültelerinin uygulama okullarının olması ve öğretmen 
adaylarının uygulama okullarındaki çalışmalarının 2 veya 3. sınıftan başlaması 
uygun olur.” 

K10: “Adayların aslında birinci sınıftan itibaren sürekli olarak uygulama 
okullarına gitmesi bununla beraber akademisyenlerinde aynı şekilde onlarla 
birlikte olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan baktığımızda bana göre 
mevcut durum yetersiz. “ 

K11: “Bu programdan mezun olan öğretmen adaylarının mesleğe alan 
bilgisi donanımı açısından yeterli olmayacağını düşünüyorum. Uygulama 
süresini de yeterli bulmuyorum. Uygulama sayısının artırılması gerekmektedir. 
Çünkü sınıf ortamında verilenlerin gerçek hayatla çok ilginin olmadığı herkesçe 
bilinmektedir. Uygulama sayısı artırılır ise adayların öğretmenlik mesleğine 
yönelik atanmadan önce daha fazla bilgi ve tecrübesi yaşanmışlıkları ile doğru 
orantılı olarak artacaktır. “ 
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K12: “Öğretmen adayları için eğitimde uygulama çok önemli fakat bu 
programda uygulamalı ders saatleri azaltılmış durumda ve bu durumda 
öğretmen adayları tecrübe açısından olumsuz etkilenecektir.” 

K14: “Uygulamanın az olduğunu düşünüyorum. Neden; çünkü sadece 
uygulama göreceğimiz dersler staj dersleri staj derslerinin de uygulamaları 4. 
sınıfta. Öğretmenlik uygulaması bir öğretmenlik uygulaması iki olarak karşımıza 
çıkıyor. Aslında 2006 programına göre yeni düzenleme iyi ama yeter mi yetmez. 
Bizim zamanımızda yani 98 Sosyal Bilgiler Programında 1. Ve 4. sınıfta 
öğretmenlik uygulaması vardı. Neden böyle bir şey vardı öğrenci özellikle aldığı 
akademik bilgileri okul bağlamında değerlendirmesi önemliydi. Ama yeni 
programda 4. sınıfta iki dönem olmasını olumlu buluyorum.” 

Öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğunun 2018 Programında 
yapılan düzenlemeyi olumlu bulmadığı görülmektedir. Önceki yıllarda 
uygulanan 2006 Programını da bu konuda yetersiz bulduğu belirtilen 
cevaplardan anlaşılmaktadır. Öncelikli olarak uygulama derslerinin üniversite 
son sınıfa bırakılması 13 öğretim elemanı tarafından olumsuz bulunmuştur. 
Uygulamaların ilk sınıftan itibaren olması gerektiği vurgulanmıştır. Programı 
öğretmenlik uygulaması noktasında yetersiz bulan öğretim elemanları MEB’ e 
bağlı okulları da yetersiz görmektedir.   

Öğretmenlik mesleğinin sadece sınıf ortamından ibaret olmadığı 
öğretmen- idare, öğretmen- veli ilişkileri üzerine öğretmen adaylarının tecrübe 
edinmesi gerektiği de öğretim elemanları tarafından vurgulanmıştır. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerinin yeterliliği 
noktasında öğretim üyelerinin olumlu görüşleri: 

K4: “Öğretmenlik uygulamasında bana göre çok akıllıca bir değişiklik 
yapıldı. Eski programda okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması olarak bu 
süreç işliyordu. Sadece Sınıf Öğretmenliğinde bir değişiklik vardı ama Sosyal 
Bilgiler için konuşursak; 4. sınıfın birinci yarıyılında okul deneyimi ikinci 
yarıyılında öğretmenlik uygulaması okul deneyimi kalktı her iki yarıyılda 
öğretmenlik uygulaması şeklinde geldi. Tabi ben işin işleyişi ile alakalı 
zorluklardan bahsedeyim. Özellikle okul deneyiminde, burada öğrencilere farklı 
etkinlikler yapıyorduk. Öğrenciler okula gidiyordu, sadece öğretmeni 
gözlemliyordu. Tabi okuldaki müdür, müdür yardımcısı öğretmen bunları derse 
sokmak ders anlattırmak istiyordu. Biz diyorduk ki bu ders kapsamında 
bunların ders anlatmaması gerekiyor. Bir çatışma ortamı oluşuyordu. Dolayısı ile 
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öğrenci orda çok bir deneyim kazanmıyordu. Bir öğretmeni gözlüyor bir 
öğrenciyi gözlüyor, okuldaki işleyişi gözlüyor, öğretmenin kullandıkları yöntem 
ve teknikleri gözlüyor vs. vs. ama şimdi bir yarıyıldan her iki yarıyıla alınması 
öğrencinin açıklarını kapatmasına imkân tanıyacak. Biz de bu noktada her iki 
dönemde öğrencilere farklı okulları göstermeye çalışıyoruz. En azından buradan 
giderken öğrenci ilerde okul ortamına yabancılık çekmeyecek. Nasıl evraklar 
hazırlayacağını, okul yönetimi ile nasıl iletişim kuracağını ya da diğer 
öğretmenlerle nasıl iletişim kuracaklarını öğrenmiş olacaklar. En azından bu 
noktalarda fayda sağlıyor. Ben de öğretmenlerin bu konuda hem duyuşsal hem 
bilişsel daha iyi gelişeceğini düşünüyorum.  

Araştırmacı:Peki uygulama üst sınıflara kaydırılsa nasıl olur? 

Bu olaya tek taraflı bakmamak lazım bunun bir de Milli Eğitim boyutu 
var. Bu olayın orda işleyişi süreç olarak pek kolay değil. Bir fakülteden 700 800 
öğrenciden bahsediyoruz bunların okullara dağıtılması kolay bir süreç değil.” 

Ö5: “Bakanlığın yeni uygulamasında okul ile öğretim üyesinin 
işbirliğinin sağlanmasını ve gelişmeleri bildiğim için olumlu görüyorum. 
Öğretim üyesi bir stajyer öğrenciyi en az dört defa dinleyecek diyor. Okuldaki 
öğretmen dinleyecek öğretim üyesi dinleyecek puan verecek eskiye göre güzel 
bir gelişme ama bence bunlarla birlikte Sosyal Bilgiler Öğretmeniadaylarının 
sadece son sınıfta değil de 1 ve 4. sınıfta de uygulamalar olması gerekir. 1 sınıfta 
öğrenci seçtiği mesleği tanımalı bu sebeple okullarla iletişime geçmeli. 1. ve 4. 
sınıf dışında farklı sınıflarda da gitmeli sadece sınıf ortamını değil okulu, idareyi, 
veli profilini tanımalı. Farklı senelerde olursa uygulama daha etkili olur. Son 
sınıfa yığılması değiştirilmeli.” 

Öğretmenlik uygulamasını yeterli gören öğretim elemanlarından K4 
konunun MEB tarafına değinmiş ve okulların fiziki koşullarına göre programı 
yeterli bulmuştur. Bir önceki programa göre yeni düzenlemeyi olumlu bulan 
öğretim elemanının da uygulama derslerinin son sınıfa kalmasını uygun 
bulmadığı görülmektedir. 

5.TARTIŞMA 
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2006 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı ve 2018 Sosyal 
Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının, karşılaştırmalı analizinin yapıldığı 
değerlendirmelerde öncelikli olarak programda yer alan derslerde ve mevcut 
derslerin saatlerinde azalmalar olduğunu görülmektedir. 2006 programında 156 
kredi 170 saat olan dersler 2018 programında 147 krediye düşürülmüş ve ders 
saati olarak da 154 saat öngörülmüştür. Disiplinler arası bir ders olan sosyal 
bilgiler dersi için öğretmen yetiştiren bir program olan sosyal bilgiler lisans 
programında alan dersi kategorisinde yer alan birçok dersin programdan 
çıkarılması veya ders saatlerinin düşürülmesinin mevcut programlarda öğretmen 
yetiştirilmesi üzerine olumsuz durumlara yol açacağı düşünülmüştür. Turan’ da 
(2018) yapmış olduğu çalışmada benzer kaygılara değinmiştir. Aynı şekilde 
programları değişen diğer bölümler için yapılan çalışmalarda da ders saatleri ve 
oranları üzerinde yapılan düzenlemeler olumsuz bulunmuştur. Yaman (2018), 
yaptığı çalışmada İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında 2006 programında 
175 olan ders saati süresinin 155’e düşürüldüğünü rapor etmiştir. Yurdakul 
(2018), sınıf öğretmenliği lisans programı üzerine yaptığı çalışmasında 2006 lisan 
programında 178 saat olan toplam ders saatinin yeni programda 150 saate 
düşürüldüğünü tespit etmiştir.  

Programın uygulama metninde, öğretmen adaylarının program dışı 
etkinliklere (sportif, kültürel vs) daha fazla vakit ayırabilmeleri ve Bologna 
sürecine uyum sağlamak amacıyla böyle bir uygulamaya gidildiği üzerine vurgu 
yapılmıştır (YÖK, 2018a). Fakat ülkemizde yer alan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programı bulunan okullar ve bu okullara yerleşen öğrencilerin 
üniversiteden aldığı puanlara bakıldığında (2019 yılında 355,75289 puanlı en 
yüksek derece ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümüne 
alım yapılmıştır, 300,31272 puanla da Bayburt Üniversitesi en düşük puanlı 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni adayını almıştır). Programda bu denli düzenlemelerin 
yapılmasının öğretmen adayları açısından olumsuz sonuçlar doğuracağı 
düşünülmektedir. Bu noktada da öncelikli hedef öğretmen adaylarının sportif ve 
kültürel etkinliklere vakit ayırması değil, meslek hayatlarında nitelikli birer 
öğretici olabilmeleri noktasında gerekli beceri ve bilgilerin onlara nasıl 
kazandırılacağı olmalıdır (Turan, 2018). 

2018 programının 2006 programına göre yine en büyük farklarından 
birisi seçmeli dersler konusunda olmuştur. 2006 programlarında yer alan sınırlı 
sayıdaki seçmeli dersler arttırılmış olup bütün programlarda seçmeli derslere 
yaklaşık %25 oranında yer verilerek Bologna sürecine uyum sağlanmıştır. 2006 
lisans programında ikisi alan eğitimi, ikisi meslek bilgisi ve üçü genel kültür 
olmak üzere 7 farklı seçmeli ders tüm dersler içinde %8,2.’lik bir orana 
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sahipken; 2018 programında dördü genel kültür, altısı meslek bilgisi; altısı ise 
alan eğitimi olmak üzere toplam 16 farklı seçmeli ders %20,7’lik bir orana 
çıkmıştır. Yine 2006 programında hangi seçmeli dersin açılacağı her üniversitede 
oradaki öğretim üyelerine göre değişirken buna da standart getirilmiş ve bir 
seçmeli ders havuzu oluşturularak tüm üniversitelerin bu havuzdaki seçmeli 
dersleri açmaları öncelikle beklenmiştir. Bu konuda esnek davranan YÖK, belli 
süre zarfında isteyen öğretim üyesinin YÖK onayından geçmek şartı ile yeni 
seçmeli dersi bu havuza dahil etmesine izin vermiştir. Seçmeli ders havuzu 
incelendiğinde bu derslerin sayı ve nitelik olarak gayet güncel ve yeterli olduğu 
söylenebilir. Birçok farklı konu ve içerikte meslek bilgisi, genel kültür ve alan 
eğitimi seçmeli dersleri 2018 programında yer almıştır. Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu, Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi, Bağımlılık ve 
Bağımlılıkla Mücadele, Beslenme ve Sağlık, Geleneksel Türk El Sanatları, Türk 
Musikisi gibi çok farklı ilgi alanları ve içeriğe sahip derslerin programda yer 
alması olumlu bir gelişmedir. Özellikle meslek bilgisi ve genel kültür seçmeli 
derslerinin farklı lisans programlarıyla ortak yürütülecek olması da farklı 
anabilim dalları öğrencilerinin kaynaşmasını sağlayıcı etkisi olması bakımından 
da faydalı olması beklenmektedir. Tokcan ve Tangülü’ de (2019) çalışmalarında 
yapılan bu düzenlemeyi olumlu değerlendirmiştir.  

Kâğıt üzerinde programları değerlendirmek önemlidir lakin, programı 
birebir uygulayıcıları tarafından değerlendirmek daha kıymetlidir. Bu noktada 
çalışmamızın merkezini, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının 
birebir uygulayıcısı olan öğretim elemanlarımızdan aldığımız program görüşleri 
oluşturmaktadır. İlgili alanda yapılan çalışmalara bakıldığında, alanın öğretim 
elemanlarının program değerlendirme çalışmaları yaptığı Ata (2007), 
Küçükahmet (2007) Kaymakçı (2012), Turan (2018), Sağdıç (2018), Sönmez 
(2018), Tokcan ve Tangülü 2018 ya da sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının 
düşünceleri Çelikkaya (2012), Akhan (2015), Ünlü, Koçoğlu ve Ay (2015) 
üzerine tez ve makale nitelikli çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Lakin 
öğretim elemanlarının görüş ve düşüncelerine başvurulan çok az çalışmaya 
rastlanmıştır. 

Programın birebir uygulayıcısı ve sosyal bilgiler öğretmeni adayları ile en 
fazla karşı karşıya gelen öğretim elemanlarının büyük bir çoğunluğu, programın 
hazırlanma aşamasında yeteri kadar ön hazırlık yapılmadığını söylemiştir. Çınar 
(2004) 1998 yılından 2006 yılına kadar uygulanan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans programının işlevselliğini ölçtüğü çalışmasında benzer sonuçlara 
ulaşmıştır.  
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Öğretim elemanları genel olarak yeni Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
Lisans Programının uygulanması, öğrenciye dersleri aktarma noktasında kendini 
yeterli hissettiğini belirtmiştir. Öğretmen yetiştirmede en önemli unsurlardan 
biri de hiç kuşkusuz eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının nitelikleridir 
(Karagözoğlu, 2003, aktaran Çelikkaya, 2013). Bu bağlamda öğretim 
elemanlarının kendini yeterli görmesi önemlidir. Uygulama aşaması 1 yılı geçen 
programda öğretmen adayları 2.sınıf derslerini almaya başlamıştır. Alan 
derslerinin ilk sınıfa göre daha fazla olduğu 2.sınıftaki öğretmen adayları ile 
görüşmeler yapmak bu süreçte verimli olacaktır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

6.1.Sonuçlar 

6.1.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar: 

• Programda yer alan derslerde ve mevcut derslerin saatlerinde
azalmalar olduğunu görüyoruz. Özellikle alan eğitimi derslerinde
teorik ve uygulamalı boyutta azalmalar tespit edilmiştir.  2018 lisans
programında sadece üç dönemde uygulamalı ders bulunmaktadır.

• 2006 programında 175 olan ders saati 2018 programında 155’ e
düşürülmüştür. Alan eğitimi, meslek bilgisi ve genel kültür dersleri
içerisinde alan bilgisi dersinin yüzdesi fazla görülse de içerikte
gidilen azalmalar mevcuttur.
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6.1.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar: 

• 2006 programında yer alan; Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı, Çağdaş
Dünya Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji,
Sosyoloji, Felsefe, Temel Hukuk, Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri
ve İletişim, Ekonomi, Günümüz Dünya Sorunları, Öğretim
Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, Sosyal Proje Geliştirme ve
Drama gibi çok sayıda alan dersinin programdan tamamen
çıkarıldığı ya da aynı ad ve içeriğinde bazı değişiklikler yaparak
seçmeli ders kategorisine aktarıldığı görülmektedir. Bu durumun
özellikle alan bilgisi kazanımlarını olumsuz etkileyeceği
görülmüştür.

• Mevcut programda alan bilgisi kategorisinde yer alan sosyoloji,
psikoloji ve felsefe derslerinin 2018 programında ad ve içerik
değişikliği ile Eğitim Psikolojisi, Eğitim Felsefesi, Eğitim
Sosyolojisi isimleri ile meslek bilgisi dersleri kategorisine dahil
edildiği görülmüştür.

6.1.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Sonuçlar: 

• YÖK’ ün açıklamaları ile doğru orantılı olarak seçmeli ders
oranlarında %25lik bir atış olmuştur. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları,
sevdikleri alanlarda çalışmalar yapması olumlu yönler gibi görünse
de mevcut programda (2006 programı) yer alan derslerin ( Ülkeler
Coğrafyası, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme, Sosyal Bilgiler
Öğretiminde Materyal Tasarımı) zorunlu ders kategorisinden alınıp
seçmeli dersler içerisine aktarılması yine alan bilgisi kazanımları
konusunda programı olumsuz etkileyeceği görülmüştür.

6.1.4. Dördüncü Alt Probleme İlişkin Sonuçlar: 

• Programın hazırlanması süreci noktasında akademisyenlerimizin
birçoğunun bilgisi olmadığı görülmüştür. Bilgisi olan
akademisyenlerimizin ise genel düşüncesi yeteri kadar alan taraması
yapılmadığı ve uzman görüşü alınmadığı yönündedir.
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• 2018 programında yapılan düzenlemeler neticesinde programı
inceleyen akademisyenlerimizin programı öğretmen adaylarına
aktarma konusunda kendilerini yeterli gördüğü tespit edilmiştir.

6.1.5. Beşinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar:  

• Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerine ilişkin
düzenlemelerle ilgili aldığımız cevaplara baktığımızda, alan bilgisi
dersleri ve düzenlemelerine ilişkin bir daralma olduğu
akademisyenlerimizce tespit edilmiştir. Bu durumun da sosyal
bilgiler öğretmeni yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşatacağı
düşünülmektedir. Alan bilgisi derslerindeki azalma olumlu
karşılanmamıştır.

• Meslek bilgisi derslerinin arttırılması sosyal bilgiler eğitimi, coğrafya
eğitimi, tarih eğitimi çıkışlı akademisyenlerimizce olumlu
karşılanmışken, tarih ve coğrafya alanlarından mezun
akademisyenlerimizce olumsuz karşılanmıştır. Bu konuda ve
benzer durumlarda alan ve eğitim çıkışlı akademisyenlerimiz
arasında program üzerinde bazı çatışmalar olduğu tespit edilmiştir.

6.1.6. Altıncı Alt Probleme İlişkin Sonuçlar: 

• Ülkemiz öğretmen yetiştirme hedeflerine uygunluk bakımından
eğitim vurgusu yapılan bir program olması itibari ile olumlu
karşılanmış ancak alan bilgisi sahasında yapılan değişikliklerin de
ciddi manada akademisyenlerimizi ikiye böldüğü görülmüştür.

• Öğretmen adaylarının akademik benliklerini karşılama boyutunda
2018 programı incelendiğinde alan bilgisi derslerinde daralma
olmasının ve seçmeli ders havuzunun YÖK tarafından
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belirlenmesinin akademisyenlerimizce uygun karşılanmadığı 
görülmüştür. 

6.1.7. Yedinci Alt Probleme İlişkin Sonuçlar:  

 

• Eğitim bilgisi derslerine yapılan düzenlemeler genel olarak olumlu 
karşılanmıştır. Ancak düzenlemelerin alan bilgisi kısmının 
törpülenmesi ile yapılması olumlu karşılanmamıştır. Sosyal Bilgiler 
uzmanlık alanının iki temel bilimsel disiplinini oluşturan Tarih ve 
Coğrafya alan derslerinin bazılarının bütünüyle programdan 
çıkarılması, bazı derslerin aynı ad ve müfredatla yeni programda da 
ders saatleri azaltılarak yer almasının alan uzmanlığı adına çok 
önemli bir engel oluşturacağı, alan eğitimi adına yetersiz olan 
öğretmen adaylarının da mesleki görev yaptıkları dönemde de 
beklenen başarıyı gösteremeyecekleri düşünülmektedir. Sosyal 
bilgiler dersinin tanımında dahi yer alan Sosyoloji, Psikoloji ve 
Felsefe derslerinin alan bilgisi derslerinden çıkarılması uygun 
bulunmamıştır.  

• Programda Bologna sürecine uyum kapsamında seçmeli ders oranı 
%25’e yakın bir orana getirilmiştir. 

• Seçmeli dersler bakımından alınan görüşlerde 
akademisyenlerimizin olumlu karşılayanlarının oranının az olduğu 
ve genel olarak yapılan düzenlemelerin akademisyenlerce olumsuz 
bulunduğu tespit edilmiştir. Olumlu bulan akademisyenlerimiz 
üniversiteler arası yapılacak öğrenci geçişleri açısından 
düzenlemeleri olumlu bulunmuştur. Olumsuz bulan hocalarımız 
ise özellikle seçmeli derslerin YÖK tarafından düzenlenmesini iyi 
karşılamamış ve her fakültenin kendi fiziksel koşulları 
doğrultusunda düzenlemeler yapmasını görüşlerine katmıştır. 

• Öğretmenlik uygulaması boyutunda yapılan düzenleme olumlu 
karşılansa da yeterli görülmemiştir. Özellikle uygulamanın 4. sınıfa 
bırakılmaması noktasında önerilerde bulunmuşlardır.  
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6.2. Öneriler 

• Sosyal Bilgileri oluşturan temel derslerin programa tekrar
eklenmesi üzerine çalışmalar yapılmalı ve alan bilgisi yönünden
daha donanımlı ve iyi yetişmiş Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
yetiştirilmelidir.

• Alan eğitimi bölümünden çıkarılıp meslek bilgisi ve seçmeli ders
kategorilerine eklenen dersler tekrar incelenmeli ve içeriği benzeşen
dersler tekrar zorunlu alan bilgisi dersleri kategorisine dahil
edilmelidir.

• Derslerin uygulama saatleri tekrar gözden geçirilmeli ve
arttırılmalıdır. Teorik bilgiler ne kadar verilirse verilsin uygulama
çalışmaları yapılmadığı takdirde programın eksik kalacağı gerçeği
unutulmamalı.

• Zorunlu ders kategorisinden seçmeli ders kategorisine eklenen
dersler tekrar değerlendirilmeli ve zorunlu ders kategorisine
alınmalıdır.

• Öğretmenlik uygulaması dersleri sadece 4.sınıfta olmayacak şekilde
MEB bünyesindeki okulların da fiziksel şartları değerlendirilerek
tekrar gözden geçirilmeli ve bu uygulamanın diğer sınıf
düzeylerinde de dikkate alınması sağlanmalıdır.

• Bundan sonra yeniden düzenlenecek Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Lisans Programı için daha fazla çalıştaylar düzenlenmeli ve bu
çalıştaylara ülkemizde sosyal bilgiler eğitimi anabilim dalı bulanan
bütün üniversitelerden katılım sağlanmalıdır. Katılımlar idari
görevli akademisyenler nezdinde sınırlandırılmamalı. Programın
uygulayıcısı olan akademisyenlerimizin fikrine daha fazla
başvurulmalıdır.

• Programın uygulanmasında ikinci sınıfa geçildiği göz önünde
bulundurularak, programın uygulanması süreci öğretim elemanları
ve öğretmen adayları açısından değerlendirilecek çalışmalar
yapılmalıdır.
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EKLER 

Ek 1. Araştırma Soruları 

Ben Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe ve Sosyal 
Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’ nda yüksek lisans yapmaktayım. Bu bağlamda 
2018 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans programı üzerine çalışmaktayım. Bu 
çalışmanın amacı yenilenen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans programını 
sizden alınacak dönütler doğrultusunda değerlendirmek ve programa yönelik 
görüş ve öneriler getirmektir. Katılımınız esnasında sizi tanımlayacak (İsim, soy 
isim, çalıştığı kurum v.b.) gibi kişisel sorulara yer verilmeyecektir. Çalışmada 
elde edilen veriler sadece bilimsel çalışma amacı ile kullanılacaktır. Çalışmaya 
katıldığınız için teşekkür ederim. 

Esengül Şahin 
Amasya Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı 

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı 
Yüksek Lisans Öğrencisi 
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2-Akademik Unvanınız 

Profesör ( )         Doçent ( )       Doktor Öğretim Üyesi ( ) 

Araştırma Görevlisi ( )      Öğretim Görevlisi( )  Okutman( ) 

3-Uzmanlık Alanınız 

Sosyal Bilgiler ( )       Tarih ( )  Coğrafya ( )  Diğer ( ) 

4-Hizmet Yılınız 

0-5 ( )  6- 10 ( )  11- 15 ( )  16- 20 ( )  21 ve üstü ( ) 

Mülakat Soruları: 

1) Programın hazırlanması süresince yeteri kadar hazırlık yapıldığını ve uzman görüşü
alındığını düşünüyor musunuz? Bu konu ile ilgili görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

2) Programın uygulanması noktasında yeterince bilgilendirildiniz mi? Yapılan yenilikler
sonrasında kendinizi programı öğrencilere aktarabilme noktasında yeterli hissediyor
musunuz?

3) Programı incelediğinizde Alan Bilgisi, Meslek Bilgisi ve Genel Kültür derslerinin
dağılımını ve ders saatlerindeki düzenlemeleri nasıl buldunuz? Gerekçeleri ile birlikte
görüş ve düşüncelerinizi belirtir misiniz?

4) Programı bilimsel, formasyonel ve akademik boyutta incelediğinizde, programın
ülkemiz öğretmen yetiştirme hedeflerine uygun olarak hazırlandığını düşünüyor
musunuz? Görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

5) Programdan eğitim alacak öğretmen adayları, açısından düşündüğünüzde programın
onların ilgi, ihtiyaç ve akademik benlikleri noktasındaki ihtiyaçlarını yeterince
karşılayacağını düşünüyor musunuz? Görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

6) Programdan çıkarılan, eklenen ve alan bilgisi kısmından alınıp meslek bilgisi (sosyoloji,
felsefe, psikoloji) kısmına dahil olan derslere baktığımızda yapılan düzenlemeleri uygun
buluyor musunuz? Görüş ve düşünceleriniz nelerdir?

7) Seçmeli ders havuzunun Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenmesini ve
o dersler üzerinden sizlere seçme hakkı verilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
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KİŞİSEL BİLGİLER 

1-Cinsiyetiniz  

Kadın ( )      Erkek ( ) 



a) Seçmeli dersleri, kapsamsal ve sayısal yeterlilikleri açısından nasıl
değerlendiriyorsunuz?

8) Öğretmen adaylarımızın, mesleğe pratikte hazır olma noktasında düşündüğümüzde
öğretmen adaylarımıza verilen uygulama sürelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

9) Yukarıdaki sorulara ek olarak belirtmek istediğiniz herhangi bir görüş ve düşünceniz
var mı? Var ise belirtiniz.
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