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Toplumsal Yaşamda Sosyal Bilgiler Eğitiminin Yeri ve Önemi 

Çalıştay Raporu 

Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği çatısı altında 5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında “Toplumsal 

Yaşamda Sosyal Bilgiler Eğitiminin Yeri ve Önemi” konu başlığında çevrimiçi çalıştay 

gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya farklı üniversitelerden Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında görev yapan 

akademisyenler, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları, mezun aileleri ve hali hazırda öğrenimlerine 

devam eden Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencileri katılmıştır. Çalıştay kapsamında Sosyal Bilgiler 

eğitiminin yeri ve önemi, Sosyal Bilgiler eğitiminin sorunları, öğretmen atamaları ve Sosyal Bilgiler 

eğitiminin geleceği konu başlıkları ele alınmıştır. Ele alınan konu başlıklarında değinilen hususlar bu 

bölümde genel hatlarıyla sunulmaya çalışılmıştır. 

Türk Milli Eğitiminin Amaçları ve Sosyal Bilgiler Dersi 

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda (1973) Türk Milli Eğitiminin Amaçları başlığında vurgulanan ilk 

husus, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline 

getirmiş yurttaşlar yetiştirmektir. 

“Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, Atatürk 

inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk 

Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve 

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

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

Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.” 

Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği görev ve sorumluluklarını bilen, milli kültürüne sahip çıkan 

vatandaşların yetiştirilmesi ile mümkün olacaktır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nda vurgulanan haliyle 

“yurttaşlar yetiştirme” hususu, Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Genel Amaçları başlığında 

ilk madde ile karşılık bulmaktadır: 

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve 

kullanan,  sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak 

yetişmeleri” (MEB,2017). 

Sosyal Bilgiler dersi, genel amaçlarında vurgulandığı üzere milli bilince sahip, vatanını milletini seven, 

sorumluluk sahibi vatandaşlar yetiştirmeye hizmet eden önemli bir derstir. Sosyal Bilgiler dersi, 

programda belirtilen genel amaçlara ve kazanımlarına dayalı olarak çocuklara; toplum içerisinde hak 

ve sorumluluklarını bilen bireyler olma, milli kültürünü ve milli tarihini bilerek bunlara sahip çıkma, 

etkin vatandaşlar olarak ülkesi için çalışma bilinci kazandırmaktadır. Milleti oluşturan unsurlar; dil 
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birliği, tarih birliği, yurt birliği, kültür birliği ve ülkü birliği olmak üzere beş başlık altında ele 

alınabilir. Bu birliği sağlama hususunda da yine Sosyal Bilgiler dersi önemli ve gereklidir. 

Dünya’da ve Ülkemizde Sosyal Bilgiler Dersi 

Sosyal Bilgiler dersi ilk olarak 1916 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde okutulmaya başlanmıştır. 

Ancak bu dersin temel amaçları ve kapsamı göz önünde bulundurulduğunda tarihçesini insanoğlunun 

varoluşuna kadar dayandırmak mümkündür. Ülkemizde Sosyal Bilgiler dersi, 1998 yılı itibariyle 

öğretim programlarına girmiş olsa da uygarlık tarihimize baktığımızda Sosyal Bilgiler dersinin temel 

amaçlarıyla uyumlu bir eğitim anlayışına rastlarız. Örneğin Hun, Göktürk ve Uygur Devletleri’nin 

eğitim ilkeleri incelendiğinde; Sosyal Bilgiler eğitimi ile örtüşen, insan yaşamına yol gösterici ilkelere 

ve ahlaki esaslara yer verildiği görülebilir. Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Yusuf Has 

Hacip, Farabi, İbni Sina ve Mevlana’nın “iyi olma / kötülükten kaçınma”, “mutlu bir birey olma”, 

“yeteneklerini kullanma” gibi öğretilerinin, Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarıyla uyumlu olduğu 

değerlendirilebilir. Selçuklu döneminde ve Osmanlı döneminde medreselerde okutulan derslerde 

Sosyal Bilgiler dersinin öğretim amaçlarında olduğu gibi bireylere “yaşam becerisi kazandırmak” 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarında, insanlığın 

ortak değerleri sayılabilecek “yaşam becerisi kazanma”, “topluma uyum sağlama”, “iyi ve ahlaklı 

olma”, “etkili vatandaş olma” ilkelerinin temel alındığı ifade edilebilir. 

Sosyal Bilgiler Dersinin Toplumsal Yaşam Üzerindeki Gücü 

Sosyal Bilgiler dersi, tüm öğrencilerin kendi yaşamından izler bulabileceği, kendini rahatlıkla ifade 

edebileceği bir derstir. Çünkü Sosyal Bilgiler dersinin konu alanı çocuğun içinde bulunduğu toplumsal 

yaşamdır. Sosyal Bilgiler dersi ile öğrencilerin dünyasına inmek, onları toplumsal yaşamın 

gerekliliklerine hazırlamak, sorumluluk sahibi ve etkin vatandaşlar olarak yetiştirmek mümkündür. 

Sosyal Bilgiler dersi ülkemizde ilköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıf kademelerine ait öğretim programları 

içerisinde yer almaktadır. İlkokul 4. sınıf kademesinde sınıf öğretmenleri; ortaokul 5, 6 ve 7. sınıf 

kademelerinde ise Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Belirtilen sınıf 

kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, hafta 3 ders saati olmak üzere yılda toplam 108 ders saati 

Sosyal Bilgiler dersi eğitimi alırlar. Öğrenciler dört yılın sonunda toplam 432 ders saati Sosyal Bilgiler 

dersi eğitimini tamamlamış olurlar.  

Sosyal Bilgiler dersi, gelişmiş ülkelerde vatandaş yetiştirmede başvurulan önemli bir güç olarak 

görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yirminci yüzyılın başlarında köyden kente göç 

problemlerinin bir sonucu olarak toplumsal dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Farklı kültürlerin bir 

arada yaşaması gereği toplumsal uyumun sağlanmasında ve farklı kültürlere sahip bireylere “Amerikan 

vatandaşı” anlayışının kazandırılmasında Sosyal Bilgiler dersi bir çözüm olarak görülmüştür. Bu 

durum Sosyal Bilgiler dersinin toplumsal yaşamdaki öneminin fark edilmesinde örnek bir durumu 

teşkil etmektedir.  
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Ülkemizde Sosyal Bilgiler dersinin ilköğretim 4, 5, 6 ve 7. sınıf kademelerinde yılda 108 ders saati 

okutuluyor olması göz önünde bulundurulursa; bu dersin eğitim sistemimiz için önemli bir güç 

olduğunun farkında varılabilir. Toplumsal yaşamda karşılaşılan sorunların çözümünde Sosyal Bilgiler 

dersi önemli bir güce sahiptir. Bu gücün kullanılmasında en büyük görev öğretmenlerdedir. Bu ders 

ile öğretmenlerimiz çocukların yaşamına dokunarak ailelerine, çevrelerine ve bu yolla topluma 

dokunabilir, toplumu etkileyebilirler. Sosyal Bilgiler dersi kapsamında öğrencilere yaptırılan 

toplumsal farkındalık çalışmaları, onların aileleriyle ve yakın çevreleriyle olan ilişkilerine doğrudan 

katkı sağlayabilir. Bu etkiler zaman içerisinde topluma yayılabilir. Toplumsal alanda en büyük 

dönüşümleri Sosyal Bilimler alanında çalışan bilim insanları sağlamışlardır.  

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Öğretmenlerin Rolü 

Sosyal Bilgiler öğretim programının hedeflerine ulaşmada anahtar rol, programın uygulayıcısı olan 

öğretmenlerdedir. Öğretmenlerin görevlerini başarıyla yerine getirmelerinde mesleklerini sevmeleri, 

iş doyumları ve öz-yeterlilik algıları gibi faktörler önemli rol oynamaktadır. Benzer bir bakış açısıyla 

öğretmenlerin mesleki kaygıları ve yaşadıkları problem durumlarının onların mesleki başarılarını 

olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir. Bu süreçte alanda karşılaşılan sorunların belirlenerek 

çözüme ulaştırılması ve bu sorunların çözümünü kapsayıcı eğitim politikalarının geliştirilmesi 

öğretmenlerin kaygılarını gidererek mesleki doyumlarına ve başarılarına katkıda bulunabilir. 

Sosyal Bilgiler öğretmenleri sahada branşlarıyla ilgili birtakım sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunlardan 

ilki Sosyal Bilgiler ders saatinin yetersiz olmasıdır. Sosyal Bilgiler dersinin konu kapsamı oldukça 

geniştir. Her ne kadar 2018 yılında hazırlanan öğretim programında sadeleşmeye gidilmiş olsa da; 

mevcut kazanımlar oldukça kapsamlı niteliktedir. Bu durumda Sosyal Bilgiler dersinin haftalık ders 

saati (3 saat) öğretim programının yetiştirilmesinde yetersiz kalmaktadır. Öğretmenlerin sahada 

yaşadıkları bir diğer sorun ders kitaplarının kapsam ve nitelik bakımından yetersiz olmasıdır. Örneğin 

4. sınıf Sosyal Bilgiler kitabında öğrencilere daha önce hiç Osmanlı Devleti’nden bahsedilmemişken 

Milli Mücadele konusu “Mondros Ateşkes Antlaşması” ile başlamaktadır. Benzer sorunlar 5, 6 ve 7. 

sınıf öğretim programlarında da mevcuttur. Konuların akışı mantıksal bir sıra içerisinde olmaktan 

uzaktır. Konu bütünlüğünün oluşturulmasında kitapların kapsamı ve niteliği yetersiz kalmaktadır.  

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sahada yaşadıkları bir başka sorun liselere geçiş sınavının kapsamı ve 

puan katsayısı ile ilgilidir. Ortaokul 5, 6, ve 7. sınıf kademesi boyunca öğretim programında yer verilen 

Sosyal Bilgiler dersi, LGS sınav kapsamının dışında kalmaktadır. Bu sınavda yalnızca ortaokul 8. sınıf 

kademesinde yer alan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konuları bulunmaktadır. Üstelik bu derse ait puan 

katsayısı diğer derslerin (Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri) puan katsayılarının dörtte biri kadardır. 

Bu durum Sosyal Bilgiler dersinin hem öğrenciler hem veliler hem de okul yönetimleri tarafından 

önemsiz görülmesine, dersin ve alanın değersizleştirilmesine yol açmaktadır.  

İfade edilen sorunlar Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin mesleki performanslarını olumsuz etkilemekte, 

diğer branşların yanında kendi alanlarını ötekileştirilmiş hissetmelerine yol açmaktadır. Sosyal Bilgiler 
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dersinin etkili vatandaşlar yetiştirme misyonu göz önünde bulundurulduğunda; bu alanın 

değersizleştirilmesinin eğitim sistemimize önemli ölçüde zarar verdiği düşünülmektedir. İfade edilen 

problem durumlarının çözümüne yönelik kararlar alınması ve en kısa sürede bu yönde adımlar atılması 

beklenmektedir. 

Sosyal Bilgiler Öğretmen Atamaları 

Öğretmen atamalarında belirlenen kontenjanların yıllara göre büyük ölçüde değişkenlik gösteriyor 

olması, öğretmen adaylarında ve onların ailelerinde kaygı oluşturmaktadır. Bu belirsiz durum, 

üniversite sınav sonuçlarına göre, öğretmenlik mesleğini ilk sıralarda tercih edecek olan öğrenciler 

için hatta öğretmen lisesi mezunlarının dahi bu mesleği tercih etmemesine sebebiyet oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla öğretmenlik mesleğinin saygınlığı ve değeri sorgulanır hale gelmektedir.  

Uzun yıllar boyu eğitim fakülteleri yüksek sayılarda mezunlar vermiştir. Mezun sayılarındaki artışla 

öğretmen alımları arasındaki orantısızlık pek çok branşta atama bekleyen mezun sayılarında yığılmaya 

neden olmuştur. Yığılmanın önüne geçmek amacıyla pek çok branşta ikinci öğretim programları 

kapatılmış olsa da bu tedbirin alınmasında oldukça geç kalınmıştır. Eğitim fakültelerinde açılan lisans 

öğrenci kontenjanları günümüzde halen kayda değer yükseklikte bir sayıdadır. Bu durum alınan 

tedbirlerin mezun sayılarındaki yığılmanın önüne geçme noktasında yetersiz kalacağını 

göstermektedir. Lisans programlarındaki kontenjanlar gözden geçirilerek atama bekleyen mezun 

sayısındaki yığılmanın önüne geçebilecek gerçekçi tedbirler alınmalıdır.  

Atamalardaki kontenjan durumu Sosyal Bilgiler Öğretmenliği branşı özelinde değerlendirildiğinde 

yıllara göre ciddi sapmaların olduğu görülmektedir. Bu duruma yönelik örnekler şu şekilde ifade 

edilebilir: 2016 yılında Şubat ve Eylül atamalarında toplam 922 Sosyal Bilgiler Öğretmeni ataması 

yapılmıştır. Hemen ardından 2017 yılı atamalarında bu kontenjanın önemli ölçüde düşürüldüğü 

görülmektedir. 2017 yılı Temmuz ve Aralık atamalarında toplam 396 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

ataması yapılmıştır. Aynı branşta bir yıl arayla kontenjanlar arasında bu denli büyük bir farklılığın 

olması, atama bekleyen öğretmen adayları için büyük mağduriyetlere neden olmaktadır. Benzer bir 

kontenjan sorunu 2020 ve 2021 yılı atamalarında görülmektedir. 2020 yılı Ocak atamalarında 684 

Sosyal Bilgiler Öğretmeni ataması yapılmışken; 2021 yılı atamalarında 155 Sosyal Bilgiler Öğretmeni 

ataması yapılmasına karar verilmiştir. Belirlenen 155 atama kontenjanı, 20 bin mezunu olan Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği branşında, hem atama bekleyen öğretmenler hem de aileleri için büyük bir hayal 

kırıklığına neden olmuştur. Öğretmen atamalarında belirlenen kontenjanların yıldan yıla önemli 

farklılıklar göstermesi, atama bekleyen mezunlar ve aileleri için önemli bir kaygı unsurudur. Bireyler 

lise öğrenimlerini tamamladıktan sonra bir mesleği tercih ederken, olası iş imkânlarını göz önünde 

bulundurarak bu tercihi gerçekleştirmektedirler. Ancak atama sayılarındaki mevcut değişkenlik 

bireylerin geleceğe yönelik öngörüde bulunmalarına engel olmaktadır. Bu problem durumunun bir 

sonucu olarak Sosyal Bilgiler Öğretmenliği giderek tercih edilmeyen bir branş haline gelmektedir.  
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KPSS’de Sosyal Bilgiler Alan Bilgisi 

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Özel Alan Bilgisi Testinin 

kapsamı tabloda sunulmuştur. 

Tabloda görüldüğü üzere Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları ilgili sınavda Tarih ve Coğrafya 

branşları ile aynı kapsamda sorularla karşılaşmaktadır. Bunun yanı sıra sınavda sorulan soruların kayda 

değer bir kısmı yan alanlardan gelen sorulardır. Bu soruların kapsam sınırları ise belirsizdir. Sosyal 

Bilgiler Eğitimi alanının oldukça geniş bir kapsama sahip olması, sınavda yer verilecek konulara 

yönelik belirli bir sınırın bulunmaması, alandaki mevcut kaynakların sayıca fazla olması, kaynaklar 

arası bilgi farklılıklarının oluşturduğu belirsizlik gibi sorunlar sınava hazırlık sürecinde öğretmen 

adaylarının yükü arttırmakta ve motivasyonlarını düşürmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 

Çalıştay kapsamında ele alınan konular ve değinilen sorunlar yukarıda ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu 

bölümde ise ele alınan konular dâhilinde ortaya konulan sonuçlara ve olası çözüm önerilerine yer 

verilmiştir. 

1. Sosyal Bilgiler ders saatleri 

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında yer verilen kazanımlar, kapsam bakımından oldukça geniş 

niteliktedir. Aşağıda sunulan tabloda Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan kazanımlara 

örnekler verilmiştir. Tablo incelendiğinde kazanımların binişik yapıda ve oldukça kapsamlı olduğu 

görülebilmektedir. 

Alan Bilgisi %80 

Tarih %28 

Coğrafya %20 

Siyaset Bilimi %8 

Diğer Sosyal Bilim Alanları Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal Psikoloji, Arkeoloji, 

Antropoloji, Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme, 

Sanat ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim, Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal 

Proje Geliştirme 

%24 
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Sosyal Bilgiler dersinin haftalık 3 ders saati olarak okutulması öğretim programının kazanımlarına 

ulaşmada yetersiz kalmaktadır. Tüm sınıf kademelerinde Sosyal Bilgiler ders saatinin haftalık 4 (dört)  

saat olarak güncellenmesinin daha nitelikli bir Sosyal Bilgiler eğitimi sağlanmasına olanak tanıyacağı 

öngörülmektedir. 

2. Liselere Geçiş Sınavı konu kapsamı 

Ortaokul 5, 6, ve 7. sınıf kademesi boyunca öğretim programında yer verilen Sosyal Bilgiler dersi, 

Liselere Geçiş Sınavı kapsamında yer almamaktadır. İlgili sınav kapsamında yalnızca 8. sınıf 

kademesinde okutulan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük konularına yer verilmektedir. Oysa İnkılap 

Tarihi ve Atatürkçülük dersi konuları Sosyal Bilgiler eğitiminin konu alanı içerisindedir. Bu nedenle 

Sosyal Bilgiler dersi ile İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programlarının gözden 

geçirilerek bütünleştirilebileceği değerlendirilmektedir. Bu iki dersin bütünleştirilmesiyle ortaokul 

kademesinde Sosyal Bilgiler dersinin konu dağılımı dengeli hale getirilebilir. Bu sayede öğrenciler 

Liselere Geçiş Sınavında yalnızca 8. sınıf kademesinde tanıştıkları konularla değil, ilkokul 4. sınıftan 

itibaren hâkim oldukları konularla karşılaşacaklardır.  

3. Liselere Geçiş Sınavı katsayı sorunu 

Liselere Geçiş Sınavında İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait puan katsayısı, diğer derslerin 

(Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri) puan katsayılarının dörtte biri kadardır. Bu durum, İnkılap Tarihi 

ve Atatürkçülük dersinin hem öğrenciler hem veliler hem de okul yönetimleri tarafından önemsiz 

görülmesine yol açmaktadır. Derse ait katsayının yükseltilerek diğer derslerle eş düzey hale getirilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. Bu durum branşlar arası adaleti sağlayacağı gibi, Sosyal Bilgiler 

dersinin hak ettiği değeri görmesine katkıda bulunabilir. 
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4. Ders kitaplarının kapsamı ve niteliği 

Mevcut ders kitaplarında Sosyal Bilgiler konularının akışı mantıksal bir sıra içerisinde olmaktan 

uzaktır. Sosyal Bilgiler dersi 4, 5, 6, ve 7. sınıf konuları arasında bütünlüğünün oluşturulmasında 

kitaplar yetersiz kalmaktadır. Bu sorunun çözümüne olanak sağlayacak nitelikte kitapların 

üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  

5. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programlarına öğrenci alımı 

Yüksek Öğretim Kuruluna bağlı toplam 64 fakültede Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programı 

bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler için mevcut istihdam olanakları oldukça 

yetersizdir. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezun sayıları ve atama olanakları arasındaki tutarsızlık göz 

önünde bulundurulduğunda; lisans programlarına öğrenci alımı kontenjanlarının yeniden gözden 

geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. 

6. Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu ve lisans öğretim programları 

Nitelikli öğretmen yetiştirme sorunu, yalnızca eğitim fakültelerinde yetiştirilen öğretmenlerle 

çözülebilecektir. Bu bağlamda diğer fakültelerin pedagojik formasyon eğitiminin Bakanlığımızca 

kaldırılmış olması isabetli ve değerli bir karar olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra eğitim 

fakültelerinde okutulan öğretim programlarının güncellenmesi, nitelikli öğretmen yetiştirme sorununa 

bir çözüm getirebilecektir. Öğretim programlarında teorik derslerin yanı sıra sahaya yönelik 

uygulamalı derslerin arttırılması gerektiği düşünülmektedir. Gezi ve arazi çalışmalarının artırılması 

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin niteliklerinin artırılmasında önemli görülmektedir. Nitelikli öğretmen 

yetiştirmek nitelikli öğrencinin ve nitelikli toplumun kapısını aralayacaktır. 

7. Öğretmen atamalarında kontenjanlar ve istihdam sorunu 

Öğretmen atamalarında takip edilen kontenjan belirleme sistemi yıl bazında önemli sapmalara neden 

olmaktadır. Bu durum hali hazırda öğrenim gören öğrenciler, atama bekleyen mezunlar ve de onların 

aileleri için belirsizlik ve kaygı oluşturmaktadır. Kontenjan belirleme sürecinde yıl bazında 

tutarsızlıklara neden olmayan, mezun sayılarıyla orantılı bir sistemin takip edilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir.  

Sosyal Bilgiler öğretmenliğinden mezun olan ve atama bekleyen öğretmen sayısı, önemli bir istihdam 

sorunu yaşandığını göstermektedir. Bu sorunun çözümü için öncelikle mezun öğretmenlere devlet 

okulları ve özel kurumlar kapsamında istihdam olanağı sağlayacak adımlar atılmalıdır. Ardından 

mezun sayılarında yeni yığılmaların oluşmaması adına eğitim fakültelerinin Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği lisans programlarında kontenjanlar düşürülmelidir. 
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8. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Özel Alan Bilgisi Testi  

Sosyal Bilgiler Eğitimi alanı oldukça geniş bir kapsama sahiptir. Bu nedenle sınavda yer verilecek 

konulara yönelik belirli bir sınırlama getirilmelidir. Alandaki mevcut kaynakların sayısı oldukça 

fazladır ve bazı konularda kaynaklar arası bilgi farklılıkları bulunmaktadır. Daha şeffaf bir sınav 

sistemi geliştirilebilmesi adına sınavın konu ve kaynak kapsamına yönelik standart bir çerçeve 

oluşturulmalıdır. 

9. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 

İlkokul 4. sınıf kademesinde okutulan İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi henüz somut 

işlemler döneminde bulunan ilkokul öğrencilerinin bilişsel düzeylerinin üzerinde bir derstir. İçerdiği 

konular bağlamında bu ders Sosyal Bilgiler eğitiminin konu alanı içerisinde olan bir derstir. İnsan 

Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinin, yeniden ortaokul kademesine alınarak Sosyal Bilgiler 

öğretmenleri tarafından okutulmasının daha yararlı olacağı öngörülmektedir. Böylece bu ders 

kapsamında yer alan hak, özgürlük, demokrasi gibi oldukça önemli ve soyut kavramlar, ortaokul 

kademesinde öğrencilere daha etkili bir biçimde kazandırılabilecektir. 
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