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ÖNSÖZ

Elinizdeki rehber hem hizmet-içi hem de hiz-
met-öncesi öğretmen eğitiminde kullanılabile-
cek şekilde tasarlanmış olup amacı; ilköğretim 
dördüncü sınıfta okutulacak olan Demokrasi, 
Yurttaşlık ve İnsan Hakları dersine yönelik olarak 
öğretmenleri hazırlamaktır. Modülde toplamda 
30 saatlik bir eğitim tasarlanmıştır. Özellikle hiz-
met-öncesi eğitimde bir dönemin ondört haftadan 
oluştuğu düşünülürse, iki saatlik bir ders üze-
rinden toplamda 28 saatlik bir plan gerekir. Bu 
durumda sorumlu öğretim üyesi iki saati isteği 
şekilde kısaltabilir. 

Rehber 30 saatlik eğitim sırasında kullanılabile-
cek etkinlikler ile materyalleri kapsamaktadır. 
Burada belirli bir mantık örgüsü çerçevesinde 
konular ele alınmış olmasına karşın, modüler 
doğası gereğince ders planları şartlara göre 
istenildiği şekilde uyarlanabilir. Aşağıda eğitim 
boyunca ele alınacak konular, bunların mater-

yalleri ile süreleri özet halinde verilmiştir. Rehber 
incelendiğinde görüleceği üzere öğretmenlere ve 
öğretmen adaylarına bilgi kazandırmaktan ziyade 
onları düşündürmeye ve tartıştırmaya yönelik 
bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu öğretmen ve 
öğretmen adaylarının var olan fikirleri ile bilgile-
rini sorgulamalarına ve öncelikle kendi tutum ve 
davranışlarını gerektiğinde değiştirmelerine yol 
açacak bir yaklaşımdır. Bununla birlikte konuyla 
ilgili temel kavram ve bilgilerin öğrenilmesi de 
tamamen göz ardı edilmemiştir. Örneğin İnsan 
Hakları Beyannamesi, pedagojik yaklaşımlar ve 
Türkiye’deki demokrasi tarihi ile ilgili oldukça 
doyurucu bilgiler de rehberde yer almaktadır.

Bu rehberdeki etkinlikleri uygularken çeşitli ilke-
ler ve uygulama yaklaşımı daima göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu bağlamda öğretmen ve 
öğretmen adaylarının eğitiminde şu üç boyutlu 
model esas alınmalıdır:

Kaynak: Avrupa Konseyi’nin “Tool on teacher training for education for democratic citizenship and human rights education” 
adlı eserinden değiştirilerek alınmıştır.

Öğretmen eğitiminin temel 
elemanları 

Model olmak; yansıtıcı düşünme 
temelli; uygulamaya dayalı; aktif 
öğrenmeye dayalı

DİHE’nin dört boyutu:

Siyasi, hukuki,

sosyal, ekonomik

DİHE öğrenme boyutları 

Bilgi ve anlama; beceriler;  
değer ve tutumlar
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Yukarıda görüldüğü gibi öğretmen eğitimi sıra-
sında öğrencilerin kazanımlarının dört alanda 
olması gerektiği (bilgi ve anlama, beceriler, değer 
ve tutumlar) ile DİHE’nin içerik açısından dört ana 
boyutunun olduğu (siyasi, hukuki, sosyal ve eko-
nomik) akıldan çıkarılmamalıdır. Öğretmen eğitimi 
ise öğrencilere model olunmak, mümkün oldu-
ğunca onları kendi tecrübeleri üzerinden yansıtıcı 
düşünmeye sevk etmek, uygulama ve aktif öğren-
meye dayalı işbirlikli öğrenme ortamları aracılığı 
ile gerçekleştirilmelidir. Daha somut olarak ifade 
etmek gerekirse; Demokrasi ve İnsan Hakları 
Eğitiminin pedagojik anlamda bizatihi sınıf içine 
nasıl yansıtılabileceğine dair çeşitli uygulamalar-
dan bahsedilebilir. En iyi öğretimin sınıf-içi uygu-
lamalar yoluyla katılımcılara tecrübe ettirilmesi 
sayesinde gerçekleşeceği düşünülürse aşağıdaki 
verilen uygulamaya dayalı ilkeler bu dersin öğre-
timinde daima göz önünde bulundurulmalıdır: 

 ➧ Tümevarımsal: Soyut kavramlardan başla-
mak yerine öğretmen, öğrencilere kendile-
rinin çözüme kavuşturacakları ve hakkında 
karar verecekleri somut problemler sunup 
bunlardan hareketle diğer benzer durumlar 
için genellemeler yapmalarını sağlamalıdır. 

 ➧ Aktif: Öğrencilere neyi öğreneceklerini 
anlatmak yerine onların yaparak öğren-
melerini sağlamalıdır. 

 ➧ Alakalı: Öğrenme etkinliklerini sınıf, okul, 
mahalle ya da daha geniş bir çevreden 
gerçek hayat durumlarını kullanarak tasar-
lamalıdır. 

 ➧ İşbirlikli: Öğretmen grup çalışmasını ve 
işbirlikli öğrenmeyi sağlamalıdır. 

 ➧ Etkileşimli: Öğretmen tartışma yoluyla 
öğretmelidir.

 ➧ Eleştirel: Öğretmen öğrencilerin fikirlerini 
ve dünya görüşlerini sorarak ve onların tar-
tışma becerilerini geliştirerek öğrencilerin 
kendileri için öğrenmelerini sağlamalıdır. 

 ➧ Katılımcı: Öğretmen öğrencilerin tartışma 
ya da araştırma için konu başlığı önerme-
lerini sağlayarak ya da onlara özdeğerlen-
dirme ve akran değerlendirme yaptırarak 
kendi öğrenmelerine katkı sağlamalarına 
izin vermelidir. (Kaynak: “Tool on teac-
her training for education for democratic 
citizenship and human rights education” 
Avrupa Konseyi Yayınları). 

Son olarak belirtmek gerekirki rehberde yer alan 
ders planlarının uygulanması sırasında, birçok 
etkinlik için Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriye-
ti’nin desteği ile gerçekleştirilen “Sınıf Öğretmen-
lerinin Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” 
kapsamında yayınlanan Demokrasi, Yurttaşlık ve 
İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü Sınıf için 
Etkinlik Örnekleri kitabına ihtiyaç duyulacaktır. 
Bu kitabı şu adresten ücretsiz olarak temin ede-
bilirsiniz: 

http://hre.erciyes.edu.tr/ek_web.pdf
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Konu Amaç Ders No Ders saati

1. Giriş ve tanışma
Pozitif ve etkin bir öğrenme ortamının 
oluşturulması için tanışma veya ısınma 
etkinlikleri

I. ders 1

2. İnsan Hakları ve Demokrasi 
Eğitiminin Temelleri-I

Konuyla ilgili genel bağlam tanıtılacak-
tır. Bu kapsamda kavramların tanımları, 
konunun anlamı ve gerekliği ile 21. Yüz-
yıl dünyasında konunun yeni yorumları 
ele alınacaktır. 

II., III. ve IV. 
dersler 3

3. İnsan Hakları ve Demokrasi 
Eğitiminin Temelleri-II

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
tanıtılması V. ve VI. dersler 2

4. İnsan Hakları ve Demokrasi 
Eğitiminin Temelleri-III Çocuk Hakları Bildirisi’nin tanıtılması VII. ve VIII. 

dersler 2

5. Türk-İslâm Geleneğinde 
Demokrasi ve İnsan Hakları

Demokrasi ve insan hakları modern 
kavramlar olmalarına karşın özellikle 
insan haklarının Türk kültür tarihi açı-
sından nasıl ele alındığı bu derslerde 
tanıtılacaktır.

IX. ve X. dersler 2

6. Tarihsel bir Perspektiften 
Türkiye için Demokrasi ve İnsan 
Hakları Eğitiminin Gerekliliği

Türkiye Cumhuriyeti’nin demokrasi tari-
hi tanıtılarak neden demokrasi ve insan 
haklarına saygılı bir toplum olmamız 
gerektiği ile bunun eğitimi yönünde 
çıkarımlarda bulunulacaktır.

XI. ve XII. dersler 2

7. Vatandaşlık Kavramı ve 
Vatandaşlığın Değişen Doğası

Bir devletin vatandaşı olmanın şartları, 
sağladığı haklar, vatandaşlığın değişen 
boyutlarının kavranılması.

XIII. ders 1

8. Günümüz Dünyasında 
Demokrasinin Anlamı

Toplumsal ve kişisel anlamda ne oranda 
demokratik bir zihniyete sahip olduğu-
muzun sorgulanması.

XIV. ders 1

9. Öğrenme Psikolojisi

Demokrasi ve insan hakları ile ilgili 
konuları dördüncü sınıf öğrencilerine 
öğretmek için pedagojik anlamda yapıl-
ması gereken hususlar ele alınacaktır.

XV. ve XVIII. 
dersler 4

10. Ders ve Etkinlik Planlama
Etkinliklerin nasıl planlanabileceği, ay-
rıca çalışma yapraklarının nasıl geliştiri-
leceği ele alınacaktır.

IXX. ve XX. 
dersler 2

11. Yenilikçi Öğretim Yöntemleri
Örnek uygulamalar yoluyla DIHE’nin 
aktif öğrenmeye dayalı olarak nasıl işle-
ebileceği üzerinde durulacaktır.

XXI. - XXIV. 
dersler 4

12. Sınıf Yönetimi Demokratik bir sınıf ortamının nasıl 
başarılabileceği tartışılacaktır.

XXV.-XXVIII. 
dersler 4

13. Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve sonuç değerlendirmelerini de 
dikkate alarak konuyla ilişkili etkin bir 
değerlendirmenin nasıl başarılabileceği 
ele alınacaktır.

IXXX.-XXX. 
dersler 2
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I. DERS

Dersin başlangıcında 10 dakikayı aşmayacak şekilde eğitimin gruba tanıtılması ve onlara gerekli bilgi 
paylaşımında bulunulması gerekir. Bu sayede katılımcılar eğitimin amacı ile bunun nasıl başarılabile-
ceğini anlayacaklardır. Kişiler öğrenecekleri şeyin kendileri ile ilgili olduğunu ve işlerine yarayacağını 
bilirlerse öğrenme çok daha kolay ve etkili gerçekleşir. 

Eğitime girişi şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz: 

TANIŞMA

Girişten sonra gerçekleştirmeniz gereken ikinci önemli husus ise tanışmadır. Eğer bu rehberi bir hiz-
met-içi eğitim için kullanıyorsanız büyük bir ihtimalle katılımcılar birbirlerini tanımıyor olacaklardır. 
Katılımcıların birbirlerini tanımadıkları eğitimlerin başında gerçekleştirilecek olan tanışma etkinliği 
daima grup içinde pozitif bir atmosferin oluşmasına ve bir sınıf olma bilincinin gelişmesine katkı sağlar. 
Hem eğlenceli hem de tanışmaya olumlu etki yapan aşağıdaki etkinliği grubunuza yaptırınız. Grup 
sayısına bağlı olmak üzere bu etkinlik 30 kişilik bir sınıfta yaklaşık 20-25 dakika sürecektir. 

Selamlaşma: Katılımcılara “Hoşgeldiniz” demek onları önemsediğiniz ve değer verdiğiniz mesajı 
verecektir. 

Salonda kimlerin olduğunu belirtmek: Grubun kimlerden ibaret olduğunu belirtiniz. Grup içinde 
kaç öğretmen ve idareci olduğu, katılımcıların hangi okullardan ya da bölgelerden geldikleri, 
burada olması gerektiği halde olmayan kişilerin neden olamadıkları ve ne zaman gelecekleri 
gibi bilgileri paylaşınız. Bu sayede katılımcıların varlıklarının sizin için ne kadar önemli olduğuna 
dair bir mesaj iletmiş olursunuz.

İçeriğin paylaşılması: Katılımcılara bu eğitim sonunda ne kazanacaklarını söyleyiniz ve genel 
olarak 30 saatlik süre boyunca hangi konulara hangi sıra ile değinileceğini belirtiniz. 

Katılımcılardan beklentiler: Katılımcılardan beklentileriniz (örneğin etkinliklerde yer almaları 
gibi) ile işleyiş hakkında bilgilendirmede bulununuz (teneffüs zamanları vs. gibi). Mutlak suretle 
onların sizden ne beklediklerini de sorup gelen dönüte göre gerekli uyarlamaları yapınız. 

Giriş ve Tanışma
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TANIŞMA ETKİNLİĞİ

Grup mevcudu kaç kişi olursa olsun herkesin ayağa kalkmalarını ve yüzleri birbir-
lerine bakacak şekilde bir çember oluşturmalarını isteyiniz. Ardından herkesten 
kendileri için, isimleri hangi harfle başlıyorsa o harfle başlayan bir sıfat bulmala-
rını isteyiniz. Seçecekleri sıfatın kendilerini yansıtan bir özellik taşımasına dikkat 
etmelerini hatırlatınız. Örneğin ismi Hatice olan katılımcı şunlardan birini seçebilir: 
Heyecanlı Hatice, Hayırlı Hatice, Hayalci Hatice, Huzurlu Hatice gibi. Grup lideri olarak 
siz de kendiniz için bir sıfat bulunuz. Daha sonra kendi sıfat ve adınızı yüksek sesle 
söyleyiniz. Çemberde sizin yanınızda duran kişi önce sizin sıfat ve adınızı ardından 
da kendi sıfat ve adını söylemelidir. Üçüncü kişi kendinden önce gelen iki kişinin 
sıfatları ile adlarını söyleyecektir. Bu şekilde tüm çemberdekiler kendinden önceki-
lerin sıfatlarını ve adlarını tekrarlayacaklardır. Çemberin sonundaki kişi tüm sınıfın 
sıfat ve adlarını ezberlemek zorunda kalacaktır. Eğer bu kişi hatasız bir şekilde tüm 
grubun sıfat ve adını söyleyebilirse onu küçük bir çikolata ile ödüllendirebilirsiniz. 

ISINMA ETKİNLİĞİ

Gruba aşağıdaki ısınma sorularını yöneltiniz. Grubun büyüklüğüne göre ya herkesten 
cevapları alınız ya da belirli sayıda cevap alınız. 

 ➧ Kendi hakkınızda doğru olduğunu ispatlayacağınız bir şey söyleyiniz? 

 ➧ Periyodik tablodaki elementlerden biri olsaydınız hangisi olurdunuz? Neden? 

 ➧ Zamanda yolculuk yapabilmeniz için size bir şans verilseydi, ne zamana 
giderdiniz? Kimi tanımak isterdiniz? 

 ➧ Son bir haftada gerçekleştirdiğiniz demokratik bir tutum veya davranışı söy-
leyiniz? 

 ➧ Türk demokrasi tarihi ile ilgili bildiğiniz bir şeyi söyleyiniz? 

 ➧ İnsan nasıl öğrenir sorusuna yönelik bir şey söyleyiniz? 

Eğer grubunuz lisans eğitimi yapan öğretmen adayları gibi birbirlerini önceden tanıyan 
kişilerden oluşuyorsa o zaman tanışma etkinliği yerine herhangi bir buz kırma etkinliği 
uygulanabilir. Aşağıda uygulaması çok kolay ve oldukça eğlenceli bir ısınma etkinliği yer 
almaktadır. İŞ
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Alternatif olarak grubun enerjisini göz önünde tutarak vereceğiniz kavramları ya da durum-
ları “donuk imge” olarak canlandırmalarını isteyebilirsiniz. Donuk imge canlandırmasında 
kişi konuşmadan ve hareket etmeden heykel şeklinde kendilerine verilecek kavrama 
uygun bir şekle girerler. 

ALTERNATİF ISINMA ETKİNLİĞİ

Verilebilecek kavram ya da durumlar şunlar olabilir: 

 ➧ Demokrasi 

 ➧ Hakkı ihlal edilmiş bir kişi 

 ➧ Eşitlik 

 ➧ Özgürlük

Bu etkinliği çok farklı şekillerde devam ettirebilirsiniz. Teker teker kişilerin donuk 
imgelerinin neyi temsil ettiği tüm sınıfça tahmin edilip ardından bu imgeyi yapan 
kişinin açıklaması istenebilir. Sınıf alt gruplara ayrılıp grupların verilen durumları 
donuk imge şeklinde ifade etmeleri de istenebilir. Diğer grupların bunu tahmin 
etmeleri sağlanabilir. 
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II., III. VE IV. DERSLER

E ğitimin ilk aşaması katılımcıların konuyla ilgili kavramsal çerçevelerinin oluşturulmasını 
sağlamaktır. Bu sebepten ilk olarak demokrasi ve insan hakları ile ilgili en temel iki kavram 
üzerinde durulacaktır. Bunlar “özgürlük” ve “eşitlik” kavramlarıdır. Bu iki temel kavram modern 
dünyanın üzerinde şekillendiği kavramlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. 19. ve 20. yüzyıl 

boyunca süren ve hatta günümüz dünyasında da devam eden tartışmaların temelinde aydınlanma ve 
modernitenin bu iki temel kavramı yatmaktadır. Bazılarına göre toplumsal yaşamda özgürlük eşitlikten 
daha önemli iken diğer bazılarına göre ise eşitlik özgürlükten daha önemlidir. Örneğin Soğuk Savaş 
özgürlüğü önceleyen liberal ideoloji ile eşitliği önceleyen sosyalist ideoloji arasında geçmiştir. Özellikle 
küreselleşmenin oluşturduğu yeni dünya düzeninde de demokratik ve insan haklarına saygılı toplum 
ve bireyler için özgürlük ya da eşitliğin daha önemli olduğuna dair tartışmalar sürmektedir. İşte katı-
lımcıların bu konulardaki fikirlerini sorgulamalarını sağlamak için aşağıdaki etkinlik geliştirilmiştir. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Demokrasi ve insan hakları ile ilgili kavramlar hangileridir ve ne anlama 
gelir? 

Ekleri katılımcı sayısı kadar çoğaltınız ve grup sayısı kadar A3 kâğıdı 
temin ediniz.

50+50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar özgürlük ve eşitlik kavramlarını farklı kaynaklardan 
hareketle kavrayacaklardır.

Özgürlük ve Eşitlik Kavramları Ne Anlama Gelir?
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1. Özgürlük kavramının ne olduğuna ve bu kavramın önemine dikkat 
çekmek üzere önce sınıf tahtasının en üstüne “Özgürlük nedir?” yazınız 
ve bunu daire içine alınız. Sonra bütün katılımcılara sırayla söz verip 
herkesin bir tanım yapmasını isteyiniz. Yapılan tanımlara katılabilecek-
lerini söyleyiniz. Yineleyerek geliştirme yöntemi ile sınıfın uzlaşacağı 
bir özgürlük tanımına ulaşmaya çalışınız. Bu yöntemde herkes ya da 
her grup ilk olarak kendi tanımını yazar. İkinci aşamada bu görüşlerini 
diğerleriyle paylaşıp onların eleştirilerine göre kendi tanımını yeniden 
düzenler. Bu turlar herkes tarafından kabul edilebilecek bir tanıma 
ulaşılıncaya kadar devam ettirilir.

Sonra “Özgürlük nedir?” adlı EK-1’i dağıtarak okumalarını isteyiniz. 
Sınıfça ulaşılan tanımlar ile metindekileri kıyaslayarak benzerlik ve 
farklılıkların nelerden ibaret olduğunu not almalarını söyleyiniz. Ardın-
dan buna dair konuşmak isteyenlere söz veriniz. 

2. Eşitlik kavramının ne olduğuna ve bu kavramın önemine dikkat çekmek 
üzere biraz önceki etkinliğin aynısı yapınız. Bunun için önce sınıf tah-
tasının en üstüne “Eşitlik nedir?” yazınız. Sonra bütün katılımcılara 
sırayla söz verip yineleyerek geliştirme yöntemi ile ortak bir eşitlik 
tanımına ulaşmaya çalışınız. Sonra EK-2’deki “Eşitlik nedir” adlı metni 
dağıtarak okumalarını isteyiniz. Sınıfça ulaşılan tanımlar ile metinde-
kileri kıyaslayarak benzerlik ve farklılıkların nelerden ibaret olduğunu 
not almalarını söyleyiniz. Ardından buna dair konuşmak isteyenlere 
söz veriniz. 

3. Katılımcıları gruplara ayırınız. EK-3/A, B, C, D ve E’yi gruplara dağıtı-
nız. Her grubun verilen bilgiler ışığında sorulan soruları tartışmalarını 
ve vardıkları sonuçları yazmalarını isteyiniz. Daha sonra her grubun 
üzerinde tartıştıkları özgürlük sorununu ve vardıkları sonucu sınıfa 
sunmalarına, diğer gruptan arzu edenlerin görüşlerini belirtmelerine 
fırsat sağlayınız. 

Etkinlik aşamaları

15 dakika

15 dakika

15 dakika
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15 dakika

15 dakika

25 dakika

15 dakika

25 dakika

10 dakika

4. Sınıftakileri 4 ya da 5 kişilik gruplara ayırınız. EK-4’teki “Özgürlükle 
İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çizelgeyi vererek önce birey-
sel çalışmalarını, ardından yazılanları gruplar halinde paylaşmalarını 
isteyiniz. Yazılanları sınıfla paylaşmak isteyenlere söz hakkı veriniz. 

5. EK-5’teki “Eşitlikle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı çizelgeyi 
vererek önce bireysel çalışmalarını, ardından yazılanları gruplar halinde 
paylaşmalarını isteyiniz. Yazılanları sınıfla paylaşmak isteyenlere söz 
hakkı veriniz. 

6. Her bir gruba birer A3 kâğıdı veriniz. “İnsan hakları açısından eşitlik 
mi daha önemli özgürlük mü?” sorusunu tartıştırmak üzere sınıftaki 
grupları ikiye bölünüz. Örneğin sınıfta dört grup varsa ikisi eşitliği ikisi 
de özgürlüğü savunsun. Gruplara savundukları şeyin önemli olduğunu 
belirtmek üzere en az dört husus yazmalarını söyleyiniz. Ardından iki 
grubun konuyu tartışmalarını isteyiniz.

7. Yukarıdaki tartışmayı takip eden derste konuyu günümüz dünyası-
nın ekonomi politiği bağlamında ele alacağınızı belirtiniz. Bunun için 
günümüz dünyasının ekonomi politiği ile ilgili bilgiler içeren EK-6’yı 
dağıtıp katılımcıların okumalarını isteyiniz.

Daha sonra grubun buradaki bilgilerden hareketle dünyanın demok-
rasi ve insan hakları karnesi ile ilgili yorumlarını alınız. Küreselleşen 
dünyadaki böylesi bir resmin varlığını sorgulamalarını isteyiniz. Türkiye 
için çıkarımlarda bulunmalarını sağlayınız. Türkiye’nin AB ile ilişkileri 
bağlamında aynı konuları gündeme getiriniz.

8. Dersin bitiminde böylesi bir dünyada eğitim adına neler yapılabilece-
ğine yönelik bir tartışma gerçekleştiriniz. 
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EK-1. Özgürlük Nedir? 

TDK sözlüğünde özgürlük şöyle tanımlanmaktadır:

1. Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme, davranma, herhangi bir şar-
ta bağlı olmama durumu, serbesti.

2. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak 
karar vermesi durumu, hürriyet.

Özgürlük kelimesi çok kullanılan ama az anlaşılan bir kavramdır. Neredeyse herkesin bir öz-
gürlük tanımı ve öncelik verdiği özgürlük alanları vardır. Özgürlük literatürünün ilk önemli ismi 
John Locke (1632-1704)’tur. Locke’un başlatıcısı olduğu geleneğe özgürlükçü (liberal) düşünce 
geleneği denir. Buna göre özgürlük, bir bireyin, kendi dışından gelen keyfî zorlamalara ma-
ruz kalmadan hayatını tanzim edebilmesi hakkıdır. Başka bir deyişle, birey, yapmak istediği 
şeyi yapmaktan engellenmediği durumda ve derecede özgürdür. Aynı şekilde, bireyin yapmak 
istemediği şeyi yapmaya, olmak istemediği şey olmaya zorlanmaması onun özgür olduğunu 
gösterir. Burada özgürlük için gerekli olan şey, bireyin keyfî biçimde engellenmemesi ve keyfî 
bir zorlamaya maruz bırakılmamasıdır.

Locke’cu toplumsal sözleşme teorisine göre, insanlar doğa durumunda özgür ve eşittir. Devleti 
kurarken insanlar sadece koruma hakkını devrederler. Bu nedenle, devletin tek görevi, hakları 
korumak, ihtilaf durumunda tarafsız bir hakem olmaktır. Devlet belirleyici ya da tayin edici de-
ğil, insanlar tarafından belirlenen ve tayin edilendir. İdarenin kaynağı halktır ve halkın iradesidir.

J.J. Rousseau (1712-1778)’ye göre, özgürlük insanın gücünün yettiği her şeyi yapmasıdır. Bu 
tanımda özgürlüğü sınırlayan ahlak, adalet veya başka bir sınırlama yoktur. Liberal teoriye 
göre, başkasına zarar vermemek kaydıyla kişinin yapmak istediği her şeyi yapabilmesidir. Yani 
başkasının özgürlüğünü kısıtlamama, onlara fiziki zarar vermeme gibi sınırlamalar vardır. İnsan 
hakları anlayışına göre ise, özgürlük, kişinin kendisine ve başkasına zarar vermemek kaydıyla 
yapmak istedikleridir. Aynı şekilde kişi kendisini insanlık onuruna aykırı bir duruma düşürme 
özgürlüğüne de sahip değildir. Örneğin, bir kişi kendi hayatına son veremez, istese bile köle 
olamaz, köle olma hakkı yoktur. Çünkü bu fiiller insanlık onuruna aykırıdır.

Amerika Bağımsızlık Bildirgesi’ne (1776) göre, Yaratıcı tarafından insana bahşedilmiş devredi-
lemez ve ihlal edilemez bir takım haklar vardır. Bunlardan bazıları hayat, hürriyet ve mutluluğu 
arama hakkıdır.

Ünlü siyaset bilimci Tocqueville (1805-1859)’e göre, çağdaş modern devletlerin toplumsal pro-
jeleriyle insanlar birer birer özgürlük alanlarını kaybetmekte, farkına varmadan modern ulus 
devletlerin kölesi durumuna sokulmaktadırlar. Çağdaş hayatta devlet, elleri ve gözleri ile gi-
derek gündelik hayatın en küçük ayrıntılarına bile karışmaktadır. Dolayısıyla, daha önce devlet 
denetiminin dışında bulunan sivil hayat alanları, şimdilerde devletin gözetleyici ve yönlendirici 
güçlerine tabi hale gelmektedir. Günümüzde elektronik gözetim bunun açık bir örneğidir.

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 29. maddesinde haklar ve özgürlüklerin sınırı şöy-
le ifade edilmektedir: “Herkes, haklarını kullanmak ya da özgürlüklerinden yararlanmak ko-
nusunda, salt başkalarının hak ve özgürlüklerinin tanınmasını ve bunlara saygı gösterilmesini 
sağlamak amacıyla ve demokratik bir toplumda törenin, düzenin ve genel esenliğin haklı ge-
reklerini karşılamak için yasa ile saptanmış olan sınırlamalara bağlıdır.” Yani burada sınırlama 
aynı zamanda kurala bağlanmıştır. Bunun ötesindeki bir sınırlama insan haklarına uygun olmaz.
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EK-2. Eşitlik Nedir? 

TDK Sözlüğünde eşitlik sözcüğü şu şekilde tanımlanmaktadır: 

1. İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet 

2. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi 
haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu. 

Felsefe Terimleri Sözlüğünde ise eşitlik kavramının ‘değer, yaş, hak, ödev ve benzeri 
durumlarda eşit olma’ şeklinde tanımlandığını görmekteyiz. Toplumsal eşitliğin ise yasalarla 
tanınmış hak ve yükümlülüklerde bütün yurttaşların eşit olması, özdeşliği, siyasal eşitlik, 
yurdun yönetimine katılma haklarında bütün yurttaşların eşit olması şeklinde tanımlandığını 
görüyoruz.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ilk maddesi “Bütün insanlar onur ve hakları bakı-
mından eşit ve özgür doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşçe 
davranmalıdırlar” denmektedir. Görüldüğü gibi insan haklarında vurgulanan eşitlik insanlık 
onuru ve haklar yönüyledir. İnsanlar sosyal statü, cinsiyet, ırk, renk ve dil yönünden farklı 
olabilirler fakat hak ve özgürlüklerden yararlanma konusunda eşittirler. Evrensel Beyanna-
mesinin ikinci maddesinde bu gerçek şöyle ifade edilmektedir: “Herkes, ırk, renk, cins, dil, 
din, siyasal ya da her hangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş 
ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildirge’de açıklanan bütün haklardan 
ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.”

Eşitliğin sağlanması hem kavramsal hem de uygulamada pek de kolay değildir. Burada asıl 
ölçü ayrımcılığın yapılmamasıdır. Bu çerçevede Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin EK-12 
Protokolünde taraf devletlerin “Hukuken temin edilmiş olan tüm haklardan yararlanma, 
cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer kanaatler, ulusal ve sosyal köken, ulusal bir 
azınlığa mensup olma, servet, doğum veya herhangi bir diğer statü bakımından hiçbir 
ayrımcılık yapılmadan sağlaması” gerektiğini ileri sürer.

Eşitlik tarih boyunca tartışma konusu olmuş olmasına rağmen tam olarak uygulandığı bir 
durumun ortaya çıktığını söylemek zordur. Son yarım asrı aşkındır insan hakları belgelerinde 
sıkça vurgulanmasına rağmen, yönetimler ve insanlar ya çıkarları gereği ya da ideolojik 
algılarından dolayı söz ile eşitliği savunsalar bile uygulamada çoğunlukla eşitlikten kaçın-
maktadırlar. Özellikle son yüzyılda ulus devletin insanlara dayattığı ideolojik eğitim sonucu 
eşitlik fikri yaygınlaşmasına rağmen, bilinçaltında insanlarda çoğunlukla bir üstünlük algısı 
oluşabilmektedir.
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EK-3/A

Özgürlükle ilgili bir tanımda “Bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde başkasının 
özgürlüğü biter” denilmektedir.

Grubunuzun tartışacağı hususlar:

1. Size göre bu doğru bir tanımlama mıdır?

2. Bir kişinin özgürlüğünün nerede başlayıp nerede biteceğine kim karar verecek? 
Kişiler mi, hukuk mu, gelenekler mi?

3. Karar vericinin doğru karar verdiğine kim karar verecek?

EK-3/B

Montesquieu (1689-1755), özgürlüğü “Yasaların verdiği her şeyi yapabilme hakkı” 
diye tanımlamaktadır. 

Grubunuzun tartışacağı hususlar:

1. Size göre bu doğru bir tanımlama mıdır?

2. Özgürlük yasaların verdiği hakları mı, yoksa yasaklamadıklarını mı içermelidir?

3. Yasaların yeterli veya yetersiz hak verdiğine kim karar verecek?

4. Hakların yetersiz olduğunu savunuyorsak bunları genişletmek için ne yapılabilir?

EK-3/C

Bir toplumda sınırsız özgürlüğün olamayacağı, özgürlüklerin de bir sınırı olması 
gerektiğini savunan düşünürler çoğunluktadır. 

Grubunuzun tartışacağı hususlar:

1. Özgürlükler sınırlandırılmalı mıdır? Bu sınırı toplumdaki hangi kurumun belir-
lemesi uygundur?

2. Özgürlükler sınırlandırılırken olmazsa olmaz denilebilecek olanlar hangileridir? 

3. Normal zamanlardaki sınırlandırmalar ile olağanüstü durumlarda (savaş, doğal 
afet, salgın hastalık ... gibi) yapılacak sınırlandırmalar arasındaki fark ne olma-
lıdır?
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EK-3/D

Ötenazi tedavi edilmesi imkansız hastalığa yakalanmış olan bir kişinin kendisi veya 
varisleri tarafından kabul edilmesi halinde tıbben yaşamına son verilmesidir. Bazı 
ülkeler bu uygulamaya yasal olarak izin vermektedirler. 

Grubunuzun tartışacağı hususlar:

1. Ötenazi uygulaması sizce doğru mudur?

2. Bu uygulama, BM’nin kabul ettiği kişinin yaşama hakkının gerektiğinde kişinin 
bizzat kendisine karşı da korunması ilkesine uygun mudur?

3. Kişinin varlığı sadece kişinin bizzat kendisine mi aittir, yoksa toplumun kişinin 
varlığı üzerinde söz söyleme hakkı var mıdır? 

4. Ötenazi uygulamasına izin vermek gelecekte intiharların yasallaşmasına yol 
açabilir mi?

EK-3/E

İdeal demokrasilerde özgürlükler esas, kısıtlamalar istisnadır. Bu yüzden özgürlükçü 
demokrasilerde yasalarda yapılmasına izin verilenler değil, yasak olanlar yazılıdır ve 
yasak olmayan her şey serbesttir. Özgürlükçü demokrasi anlayışının doğası gereği 
toplumda şok etkisi yaratabilecek düşünce ve eylemler de dile getirilebilmektedir.

Grubunuzun tartışacağı hususlar:

1. Özgürlüğü yok etme özgürlüğü olabilir mi?

2. Bir parti veya kuruluş, temel ilke olarak şiddete başvurmadan özgürlüklere 
yönelik eleştirilerde bulunmak için bizzat özgürlüklerden yararlanabilir mi?

3. Toplumun büyük çoğunluğu bu tür bir görüşten yana olduğu takdirde diğer 
insanlar ne yapabilirler? 
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EK-4. Özgürlükle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ülkemizde özgürlük 
konusunda genel 

olarak hangi sorunlar 
yaşanmaktadır?

Sorunları giderme 
adına çözüm 

önerileriniz nelerdir?

Öğrenciler özgürlüğü 
nasıl anlıyor?

Öğrenciler ne kadar 
özgür olmalı?

Siyasal: Siyasal: Siyasal özgürlük: Okul yaşantısında:

Sosyal: Sosyal: Sosyal özgürlük: Aile yaşantısında:

Ekonomik: Ekonomik: Ekonomik özgürlük: Günlük 
yaşantısında:

Çevresel: Çevresel: Çevresel özgürlük: Günlük 
yaşantısında:

ÇA
LI

ŞM
A

 Y
A

PR
A

Ğ
I

12

 II
., 

III
. V

E 
IV

. D
ER

SL
ER

4



EK-5. Eşitlikle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Ülkemizde eşitlik 
konusunda genel 

olarak hangi sorunlar 
yaşanmaktadır?

Sorunları giderme 
adına çözüm 

önerileriniz nelerdir?

Öğrenciler arasında 
eşitliği sağlama 
konusunda ne 
tür sorunlar 

yaşanmaktadır?

Sorunları giderme 
adına çözüm 

önerileriniz nelerdir?

Siyasal: Siyasal: Sınıf ya da okul 
ortamında:

Sosyal: Sosyal: Aile içinde ya 
da arkadaş 
çevrelerinde:

Ekonomik: Ekonomik: Okulda ekonomik 
anlamda:

Çevresel: Çevresel: Günlük yaşamları 
açısından:
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EK-6. Dünyanın ve Türkiye’nin Ekonomi Politiği

Dünyada Gelir Dağılımı Adaletsizliği Artıyor

Merkezi İngiltere’de bulunan Oxfam grubu tarafından yapılan araştırma, dünyadaki 
en zengin yüzde 1’lik dilime girenlerin, 2016’da küresel servetin yarısından fazla-
sına sahip olacağını ortaya çıkardı. Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin varlığı, 
2009’da yüzde 44 iken, 2014’te yüzde 48’e yükseldi.

Oxfam, “gelir eşitsizliğindeki patlamanın” yoksulluğa karşı verilen savaşı olumsuz 
yönde etkilediğini vurguladı. Genel Müdür Winnie Byanyima, yaptığı açıklamada 
küresel gelir eşitsizliğinin şaşırtıcı boyutlara ulaştığını belirtti. Byanyima, “Dünya-
daki en zenginle diğerleri arasındaki uçurum hızlı bir şekilde büyüyor” dedi. Oxfam 
raporunda, söz konusu gelir eşitsizliğinin önüne geçmek için vergi kaçakçılığına 
karşı sıkı önlemler alınması gerektiğini kaydetti. Bu arada küresel servetin, son 14 
yılda 2 kat artarak 263 trilyon dolara ulaştığı sanılıyor. 

Kaynak: http://www.aa.com.tr/tr/haberler/452284--dunyada-gelir-dagilimi-adaletsizligi-giderek-arti-
yor (Haber tarihi: 19 Ocak 2015) 

Türkiye’de Gelir Dağılımı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2013 yılına ilişkin “Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması”nın gelir dağılımı verilerine göre: Yüzde 20’lik gruplarda, en yüksek 
gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en düşük gelire 
sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %6,1 oldu. Buna göre, son yüzde 
20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20’lik gruba göre 7,7 kat oldu.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083 (Erişim tarihi: 01.02.2015)
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Dünyadan Bazı İstatistikler

• Dünyada yaklaşık bir milyardan fazla insanın günlük geliri 1 doların altındadır. 
• Dünyada yaklaşık üç milyar insan günlük iki dolar ile geçinmektedir. 
• Açlık dünyadaki ölümlerin halen bir numaralı sebebidir. 
• Dünyadaki her dört kişiden birisi elektriksiz yaşamaktadır. 
• Dünyadaki her dokuz insandan birisinin temiz içme suyuna erişimi yoktur. 

Demokrasi İndeksi

The Economist’deki bir çalışma, Ocak 2007’de 167 ülkede demokrasinin durumunu 
sınadı ve beş genel kategoride odaklanan bir indeksle bunu ölçmeyi denedi. Kate-
goriler;

• Özgür ve adil seçim
• Vatandaş özgürlükleri
• Devlet fonksiyonları
• Politik katılım
• Politik kültür
Bu rapora göre ele alınan ülkelerden sadece 28 tanesi işleyen bir demokrasiye 
sahipken, 53’ü kusurlu demokrasi, 30’u karma rejim, 54’ü ise otoriter rejimdir. 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_%C4%B0ndeksi
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V. VE VI. DERSLER

S ınıf öğretmenleri ile öğretmen adaylarının konumuzla ilgili bilmeleri gereken temel iki kay-
naktan birincisi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi’dir. İnsan Hakları Beyannamesi 
tüm dünyada evrensel olarak doğru kabul edilen ve insan hakları ile ilgili uygulamalarda temel 
alınan bir belgedir. Bu beyannamenin öğretmenler tarafından matematikteki dört işlem gibi 

çok iyi bilinmesi gereklidir. Çünkü İnsan Hakları Beyannamesi etkin vatandaşlığın temelini oluşturur.

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hangi hakları içermektedir?

Bir makas ve grup sayısı kadar A4 kâğıdı temin ediniz. Ekleri sınıf mev-
cudu kadar çoğaltınız.

50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar insan hakları kavramını anlar ve İnsan Hakları Beyannamesi 
ile mevcut anayasamızı ayrıntılı bir şekilde analiz ederler.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Hangi Hakları İçerir?

17



1. Sınıfı 4-5 kişilik gruplara ayırarak her gruba birer A4 kâğıdı dağıtınız. 
Ardından kâğıtlara “İnsan hakları nedir?” sorusunu yazmalarını ve 
soruya cevap arayarak ortak bir tanıma ulaşmalarını isteyiniz. Grup 
kararlarının kendilerinin seçeceği bir grup temsilcisi tarafından okun-
masını sağlayınız. 

2. Gruplara EK-1’deki İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin mad-
delerini keserek karışık bir şekilde dağıtıp bu kartları önem sırasına 
göre sıralayıp numaralandırmalarını isteyiniz.

3. Daha sonra gruplardan yaptıkları sıralamayı bozmaksızın kartlardaki 
bilgilerden çocuklarla doğrudan ilgili olanları bulmalarını ve ilgili 
olanların üzerine artı (+) işareti koymalarını isteyiniz.

4. Sınıfta bulunanlara bu maddelerin hangi metinden alınmış olabileceğini 
sorunuz. Sonra İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden alındığını 
belirterek beyannameyi projeksiyon cihazı ya da akıllı tahta aracılığı 
ile yansıtınız. Ardından gruplara metindeki maddelerin sırası ile kendi 
sıralamalarını karşılaştırmalarını ve kartları gerçek sırasına göre 
dizmelerini isteyiniz. Kartlara alınmayan maddelerin neler olduğunu 
bulmalarını isteyiniz. 

5. Sonra İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin II. Dünya Savaşı’nda 
asker ve sivil en az 50 milyon insanın ölmesi nedeniyle gündeme gel-
diğini belirterek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 
tarih ve 217 A (III) sayılı Kararıyla ilan edildiğini söyleyiniz. Türkiye’nin 
ise beyannameyi 6 Nisan 1949 tarih ve 9119 Sayılı Bakanlar Kurulu ile 
kabul ettiğini ve 27 Mayıs 1949 tarih ve 7217 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlandığını ilave ediniz.

Etkinlik aşamaları

15 dakika

10 dakika

5 dakika

20 dakika

2 dakika
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8 dakika

20 dakika

20 dakika

6. İlk 21 madde ile sonrakiler arasında içerik bakımından nasıl bir farkın 
olduğunu ve hangilerinin daha önemli olabileceğini sorunuz. Rastgele 
cevaplar aldıktan sonra ilk 21 maddenin birinci kuşak haklar (klasik 
haklar: örneğin yaşama, mülkiyet, adil yargılanma, seyahat hakkı gibi), 
sonrakilerin ise ikinci kuşak haklar (sosyal haklar: örneğin çalışma, 
sendika kurma, eğitim hakkı gibi) olarak tanımlandığını belirtiniz.

7. EK-2’yi bütün katılımcılara dağıtıp önce bireysel sonra grup olarak 
çalışacaklarını belirtiniz. Beyannamede geçen ve ülkemizde çocukları 
ilgilendiren haklardan ihlal edilenleri tespit ederek, çözüm önerilerini 
yazmalarını isteyiniz. Öneriler yazıldıktan sonra grup temsilcilerinin 
tahtaya çıkarak sunmalarını isteyiniz.

8. EK-3’de mevcut anayasamızdaki temel hak ve özgürlükler yer almak-
tadır. EK-3’ü gruplara dağıttıktan sonra burada geçen hak ve özgür-
lükleri İnsan Hakları Beyannamesi’ndeki hak ve özgürlüklerle karşı-
laştırmalarını isteyiniz. Süreden tasarruf sağlamak için anayasadaki 
maddeleri gruplara bölerek dağıtabilirsiniz. Bu etkinlik için gruplara 
İnsan Hakları Beyannamesi’nin tam metnini dağıtmak yerinde ola-
caktır. Beyannameye şuradan erişebilirsiniz:

http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf
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EK-1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin Bazı Maddeleri

 ✪ Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahip-
tirler, birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar.

 ✪ Herkes, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal 
köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetmeksizin bu Bildirge ile 
ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

 ✪ Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır.

 ✪ Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü 
biçimde yasaktır.

 ✪ Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda 
bulunulamaz ve ceza verilemez.

 ✪ Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak 
yararlanma hakkına sahiptir. Herkesin bu Bildirgeye aykırı her türlü ayrım gözetici 
işleme karşı ve böyle işlemler için yapılacak her türlü kışkırtmaya karşı eşit korunma 
hakkı vardır.

 ✪ Herkesin anayasa ya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen eylemlere karşı yetkili 
ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna başvurma hakkı vardır.

 ✪ Hiç kimse keyfi olarak yakalanamaz, tutuklanamaz ve sürgün edilemez.

 ✪ Kendisine bir suç yüklenen herkes, savunması için gerekli olan tüm güvencelerin tanındığı 
açık bir yargılama sonunda, yasaya göre suçlu olduğu saptanmadıkça, suçsuz sayılır.

 ✪ Kimsenin özel yaşamına, ailesine konutuna ya da haberleşmesine keyfi olarak karışı-
lamaz, şeref ve adına saldırılamaz. Herkesin bu gibi karışma ve saldırılara karşı yasa 
tarafından korunmaya hakkı vardır.

 ✪ Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma 
hakkı vardır.
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 ✪ Herkesin bir yurttaşlığa hakkı vardır. Hiç kimse keyfi olarak yurttaşlığından veya yurt-
taşlığını değiştirme hakkından yoksun bırakılamaz.

 ✪ Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, 
açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa 
vurma özgürlüğünü içerir.

 ✪ Herkesin silahsız ve saldırısız toplanma, dernek kurma ve derneğe katılma özgürlüğü 
vardır. 2. Hiç kimse bir derneğe girmeye zorlanamaz.

 ✪ Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve 
işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.

 ✪ Herkesin dinlenmeye, eğlenmeye, özellikle çalışma süresinin makul ölçüde sınırlandı-
rılmasına ve belirli dönemlerde ücretli izne çıkmaya hakkı vardır.

 ✪ Herkesin kendisinin ve ailesinin sağlık ve refahı için beslenme, giyim, konut ve tıbbi 
bakım hakkı vardır. Herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi 
dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

 ✪ Anaların ve çocukların özel bakım ve yardım görme hakları vardır.

 ✪ Bütün çocuklar, evlilik içi veya evlilik dışı doğmuş olsunlar, aynı sosyal güvenceden 
yararlanırlar.

 ✪ Herkes eğitim hakkına sahiptir. Eğitim, en azından ilk ve temel eğitim aşamasında 
parasızdır. İlköğretim zorunludur. Teknik ve mesleksel eğitim herkese açıktır. Yükse-
köğretim, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olmalıdır.
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EK-2. Sorunlar ve Çözüm Önerileri

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde 
Yer Alan ve Ülkemizde İhlal Edildiğini 

Düşündüğünüz Haklar Nelerdir?
Çözüm Öneriniz Nedir?
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EK-3. 1982 Anayasasinda Temel Hak ve Özgürlükler

1982 Anayasası bir başlangıç ile yedi kısımdan oluşmaktadır. Temel Hak ve Hürriyetler ile 
ilgili bölüm anayasamızın ikinci kısmında düzenlenmiştir.

1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği Nedir?

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 
sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve 
sorumluluklarını da ihtiva eder. (Madde: 12)

1982 Anayasasında Kişinin Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

 ✪ Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı: Herkes, yaşama, maddî ve manevî 
varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Madde: 17)

 ✪ Zorla çalıştırma yasağı: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18)

 ✪ Kişi hürriyeti ve güvenliği: Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19)

 ✪ Özel hayatın gizliliği: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme 
hakkına sahiptir. (Madde: 20)

 ✪ Konut dokunulmazlığı: Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21)

 ✪ Haberleşme hürriyeti: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği 
esastır. (Madde: 22)

 ✪ Yerleşme ve seyahat hürriyeti: Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin 
gizliliği esastır. (Madde: 23)

 ✪ Din ve vicdan hürriyeti; Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 
(Madde: 24)

 ✪ Düşünce ve kanaat hürriyeti: Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. (Madde: 25)

 ✪ Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, 
resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına 
sahiptir. (Madde: 26)

 ✪ Bilim ve sanat hürriyeti: Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açık-
lama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir. (Madde: 27)

 ✪ Basın hürriyeti: Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî 
teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 28)

 ✪ Süreli ve süresiz yayın hakkı: Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî 
teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 29)
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 ✪ Basın araçlarının korunması: Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan 
basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere 
edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. (Madde: 30)

 ✪ Kamu tüzel kişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma 
hakkı: Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 
ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir. (Madde: 31)

 ✪ Düzeltme ve cevap hakkı: Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şeref-
lerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde 
tanınır ve kanunla düzenlenir. (Madde: 32)

 ✪ Dernek kurma hürriyeti: Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara 
üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. (Madde: 33)

 ✪ Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı: Herkes, önceden izin almadan, silah-
sız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. (Madde: 34)

 ✪ Mülkiyet hakkı: Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. (Madde: 35)

 ✪ Hak arama hürriyeti: Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir. (Madde: 36)

 ✪ Kanunî hâkim güvencesi: Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir 
merci önüne çıkarılamaz. (Madde: 37)

 ✪ Suç ve cezalara ilişkin esaslar: Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 
suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda 
o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. (Madde: 38)

 ✪ İspat hakkı: Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine 
getirilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında, sanık, 
isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir. (Madde: 39)

 ✪ Temel hak ve hürriyetlerin korunması: Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl 
edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme 
hakkına sahiptir. (Madde: 40)

1982 Anayasasına Göre Kişinin Sosyal ve Ekonomik Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

 ✪ Ailenin korunması: Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. 
(Madde: 41)

 ✪ Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bıra-
kılamaz. (Madde: 42)

 ✪ Çalışma ve sözleşme hürriyeti: Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine 
sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. (Madde: 48)
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 ✪ Çalışma hakkı ve ödevi: Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Madde: 49)

 ✪ Çalışma şartları ve dinlenme hakkı: Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılamaz. (Madde: 50)

 ✪ Sendika kurma hakkı: Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik 
ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın 
sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe 
çekilme haklarına sahiptir. (Madde: 51)

 ✪ Toplu iş sözleşmesi hakkı: İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal 
durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma 
hakkına sahiptirler. (Madde: 53)

 ✪ Grev hakkı ve lokavt: Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması 
halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. (Madde: 54)

 ✪ Ücrette adalet sağlanması: Ücret emeğin karşılığıdır. (Madde: 55)

 ✪ Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 
yaşama hakkına sahiptir. (Madde: 56)

 ✪ Sosyal güvenlik hakkı: Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. (Madde: 60)

1982 Anayasasına Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?

 ✪ Türk vatandaşlığı: Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 
66)

 ✪ Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları: Vatandaşlar, kanunda gösterilen 
şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde 
siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)

 ✪ Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, 
usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)

 ✪ Kamu hizmetlerine girme hakkı: Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. 
(Madde: 70)

 ✪ Vatan hizmeti: Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)

 ✪ Vergi ödevi: Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi öde-
mekle yükümlüdür. (Madde: 73)

 ✪ Dilekçe hakkı: Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet 
eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili 
makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. 
(Madde: 74)
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VII. VE VIII. DERSLER

İ lkokul çağındaki çocuklara demokrasi ve insan hakları üzerine eğitim verecek öğretmenlerin 
çocukların hangi haklara sahip olduklarını da bilmeleri gerekir. Bu hem kendi uygulamalarında 
dikkat edecekleri bir husus olduğundan, hem de öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmek amacıyla 
önemlidir. Bu etkinliğin amacı katılımcıların çocuk hakları bildirgesini ayrıntılı bir şekilde kavra-

malarını sağlamaktır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Çocuk Hakları Sözleşmesi hangi hakları içermektedir?

Sınıf mevcudu kadar boş A4 kâğıdı ve grup sayısı kadar fon kartonu 
temin ediniz. Ekleri sınıf mevcudu kadar çoğaltınız.

50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar çocuk haklarının neler olduğunu analiz ederler.

Çocuk Hakları Sözleşmesi Hangi Hakları İçerir?
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1. Tüm katılımcılara EK-1’i dağıtınız. EK-1’de yer alan çizelgedeki “Neler 
Yer Alabilir?” kısmını Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde bu konuyla ilgili 
nelerin yer alması gerektiğini düşünerek doldurmalarını isteyiniz. 
Daha sonra yanlarındaki kişiyle eşleşip kendi yazdıklarını onlarınki 
ile karşılaştırmalarını ve tartışmalarını isteyiniz.

2. EK-2’deki Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni dağıtarak soruların cevapla-
rını bulmalarını sağlayınız. Yine önce bireysel sonra dört kişilik grup 
halinde çalışmalarını, ulaşılan sonuçları grup kararı olarak sunmalarını 
isteyiniz.

3. “Neler Eksik, Sizce Nasıl Olmalı?” sorusunu da yine aynı yöntemle 
önce bireysel sona dört kişilik gruplar halinde cevaplandırmalarını 
isteyiniz. Ardından grup sözcülerinden cevaplar alınız.

4. EK-3’ü verip ilgili kısımların doldurulmasını isteyiniz. Sütunlarda yer 
alan ve doldurulması istenen her bir sorunun cevabını değişen grup 
sözcüleri vasıtasıyla alınız.

5. Bitiş etkinliği olarak gruptan çocukların korunmasına yönelik bir 
poster tasarlamalarını isteyiniz.

15 dakika

30 dakika

15 dakika

20 dakika

10 dakika

Etkinlik aşamaları
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EK-1. Çocuk Hakları Sözleşmesi Analizi

Konu Neler Yer Alabilir? Çocuk Hakları Sözleşmesinde
 İlgili Maddeler

Çocukların temel hakları 
nelerdir?

Çocukların çalıştırılmasıyla 
ilgili hususlar nelerdir?

Demokratik vatandaşlığı 
sağlayıcı nitelikte olan 
hususlar nelerdir?

Ailede, okulda, toplumda 
demokratik tutum ve dav-
ranışları geliştirmeye ve 
korumaya yönelik hususlar 
nelerdir?

Çocuğun ekonomik hak-
larını korumaya yönelik 
hususlar hangileridir?

Çocuğun ruh ve beden 
sağlığını korumaya yönelik 
ne tür tedbirler önermek-
tedir?

Çocukların yetiştirilme-
sinde anne babalara düşen 
görevler hangileridir?

Çocukların siyasal hakları 
ve siyasal hayata katılım 
hakları nelerdir?

Sözleşmeye göre devletin 
çocuklarla ilgili görevleri 
nelerdir?

Engelli çocukların hakları 
nelerdir?
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EK-2. Çocuk Hakları Sözleşmesi (Özet)

Çocuk Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989’da 
kabul edildi ve 1990’da uluslararası bir yasa gücüyle yürürlüğe girdi. Çocuk Hakları Söz-
leşmesi, çocuk haklarını ve bu hakların hükümetlerce nasıl geliştirilip korunacağını tanım-
layan 54 madde içermektedir. Dünyadaki ülkelerin çoğu sözleşmeyi onaylamış ve içerdiği 
hakların tanınması için taahhütte bulunmuştur.

UNICEF Kaynaklarından Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Kısaltılarak Alınan ve Çocukların 
Diliyle İfade Edilen Özeti:

Madde 1: Ben çocuğum. On sekiz yaşına kadar bir çocuk olarak vazgeçilmez haklara 
sahibim.

Madde 2: Bu sözleşmedeki haklar bütün çocuklar içindir; beyaz çocuk, kara çocuk, kız 
çocuk, erkek çocuk fark etmez. Doğduğumuz yer, konuştuğumuz dil de fark etmez. Büyük-
lerimizin inançlarının, görüşlerinin farklı olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu 
haklara sahip olmak için çocuk olmak yeterlidir.

Madde 3: Büyükler, çocuklarla ilgili bütün yasalarda, bütün girişimlerde önce çocukların 
yararlarını düşünürler. Büyüklerimiz bu ödevlerini yapamıyorsa devlet çocuklara bakar 
ve korur. 

Madde 4: Haklarımızın uygulanması için gereken her türlü çaba gösterilir. Haklarımdan 
yararlanmam bütün devletlerin güvencesi altındadır.

Madde 5: Bizi büyüten, yol gösteren büyüklere bizi daha iyi yetiştirsinler diye yardım edilir. 

Madde 6: Çocukların yaşamını korumak herkesin ilk görevidir. Yaşamak her çocuğun en 
temel hakkıdır. 

Madde 7: Her çocuğa doğduğunda bir isim konur. Devlet bu ismi kaydeder. Çocuğa kimlik 
verir. Artık çocuk o devletin vatandaşı olur.

Madde 8: Konan ismim, kazandığım vatandaşlık hakkım ve aile bağlarım korunur. Bunları 
değiştirmek için baskı uygulanmaz. Bunlar benden alınırsa bütün devletler ona karşı çıkar.

Madde 9: Çocuğu ailesinden kimse koparıp alamaz. Ama bazen de anne baba çocuğa 
bakamaz durumda olabilir. Çocuk bu durumdan zarar görebilir. Çocuk zarar görmesin 
diye çocuğa başka bir bakım sağlanır. Bu bakım sırasında çocuk anne babasıyla düzenli 
görüşebilir. 

Madde 10: Ayrı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların birlikte yaşamaları için her 
türlü kolaylık gösterilir.

Madde 11: Çocuklar anne babalarının birlikte izni ve haberi olmadan başka ülkelere götü-
rülmezler, oralarda bırakılmazlar. Bunu yapanlara karşı mücadele edilir.
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Madde 12: Beni ilgilendiren konularda benim de görüşlerim alınır. Büyükler beni dinler-
ler. Düşüncemi öğrenmeye özen gösterirler. Çok küçüksem bir büyük de benim adıma 
konuşabilir.

Madde 13: İsteklerimi ve düşüncelerimi seçtiğim bir yolla açıklayabilirim, resmini çize-
bilirim ya da yazabilirim. Ama bazı konularda başka kişiler ve toplum zarar görecekse o 
konudaki kurallara da uymam gerekir. 

Madde 14: Biz çocukların düşüncelerini geliştirmeleri ve istedikleri dini seçmeleri hakkına 
saygı gösterilir. Bu konuda bizi yetiştirmekle yükümlü olan büyüklerimizin de bize yol 
gösterme hakları ve görevleri vardır. Onlara da saygı gösterilir.

Madde 15: Arkadaşlarımla barış içinde toplanabilirim. Dernekler kurabilirim. Kurulu 
derneklere üye olabilirim. 

Madde 16: Çocuklar onurlu ve saygın birer insandır. Hiç kimse onların onurlarını kıramaz, 
onları küçük düşüremez, yaşadığı konut ve kurumdaki özel yaşantısına karışamaz. Bu 
haklarımız yasalarla korunur.

Madde 17: Kitle iletişim araçları önemlidir, her türlü iletişim aracını kullanarak kendim 
için bilgi alabilirim. 

Madde 18: Yetiştirilmemizden en başta anne babamız ya da onların görevini üstlenmiş 
büyüklerimiz sorumludur. Onların bu görevlerini en iyi biçimde yapabilmeleri için her türlü 
kolaylık sağlanır, gerekiyorsa yardım edilir.

Madde 19: Yetişmemizden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek şekilde 
kullanmazlar. Çocukların bu tür zararlara uğramaması için her türlü önlemi almak devletin 
görevidir. 

Madde 20: Çocuklar ailelerinden yoksun kalabilirler. Bazı aile ortamları ise çocuklar için 
yararlı olmayabilir. İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım alma hakları 
vardır. Devlet bu görevini çocuk için uygun aile bularak ya da onlara bakacak kuruluşlara 
yerleştirerek yapar.

Madde 21: Anne babasıyla olamayacak çocukların aile yoksunluğu çekmemesi için onlara 
iyi aileler bulunur. Bunun için çok dikkatli bir araştırma yapılır.

Madde 22: Çocuklar başka ülkeye gitmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur. 
Birbirinden ayrı kalan anne ve baba birleştirilmeye çalışılır.

Madde 23: Özürlü çocuklar özel olarak korunurlar. Kendilerine yeten saygın birer insan 
olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları, eğitimleri ve iş sahibi olmaları için gerekli 
kurumları oluşturur. Ailelerine her türlü yardımı yapar.

Madde 24: Sağlığım ve hastalıklardan korunmam, devletin ve toplumun güvencesi altın-
dadır. Bunun için beslenmeme, aşılarımın yapılmasına, çevrenin temizliğine dikkat edilir. 
Hastalanırsam tedavi edilirim.

ÇA
LI

ŞM
A

 Y
A

PR
A

Ğ
I

31

 V
II.

 V
E 

VI
II.

 D
ER

SL
ER

2



Madde 25: Kreşler, çocuk yuvaları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneleri çocukların haklarına 
uygun olarak, çocuklara daha iyi bakmak için yeniden düzenlenirler.

Madde 26: Bütün çocukların sağlıkları, eğitim hakları, beslenme ve bakımları güvence 
altına alınır. 

Madde 27: Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha iyi bir yaşam sağlamaları için 
gerekirse giyim, barınma ve beslenme konularında yardım edilir, destek olunur.

Madde 28: Eğitimimi eksiksiz yapabilmem için desteklenir ve korunurum. İlköğretim 
herkes için parasızdır, kız olsun erkek olsun her çocuk için zorunludur.

Madde 29: Devlet, benim tüm insanlar arasında dostluk ruhuyla, özgür bir toplumda, 
sorumluluk üstlenecek şekilde yaşamamı sağlar. 

Madde 30: Azınlık grubun çocuklarına da herhangi bir ayrım yapılmaz, devlet azınlık 
gruplardan gelen çocukların haklarını da korur.

Madde 31: Boş zamanlarımı değerlendirmem, oynamam, eğlenmem için çocuk bahçeleri, 
çocuk kulüpleri, kitaplıklar, spor okulları açılır. Her çocuk böyle faaliyetlere özendirilir. 
Bunlardan yararlanmak hepimizin hakkıdır.

Madde 32: Ben çocuğum. Büyükler gibi bir işte çalışamam. Ben okula gider ve oynarım. 
Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım iş eğitimime engel olmamalı, sağlığımı boz-
mamalı, bende zararlı alışkanlıklar yaratmamalıdır.

Madde 33: Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bunları üretenler ve çocuklara 
verenlere cezalandırılırlar. 

Madde 34: Bedenim bana aittir. Beni bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek hiçbir yak-
laşıma izin verilmez.

Madde 35: Çocukları kaçırıp kötü kişilere satan, onları uygunsuz şekilde çalıştırmak 
isteyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocukları korurlar.

Madde 36: Büyükler kendi çıkarları için çocukları kullanamazlar.

Madde 37: Hiçbir çocuk insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz. 
Çocuklar suç işlemişse uygulanacak cezalar yaşına uygun gelişmelerini engellemeyecek 
şekilde ve eğitsel olmalıdır. 

Madde 38: İnsanların birbirlerini öldürmesi kötüdür. Savaş insanların birbirlerini öldürme-
sidir. Çocuklar savaştan korunmalıdır. On beş yaşından küçük hiçbir çocuk askere alınmaz.

Madde 39: Eğer çocuklar çeşitli nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal sağ-
lıklarına yeniden kavuşmaları için tüm önlemler alınır. Yeniden topluma kazandırılırlar.

Madde 40: Çocuklar suçun ne olduğunu bilmezler. Bilerek ve isteyerek kimseye zarar 
vermezler. Suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması için özel yasalar çıkarılır, 
özel kuruluşlar oluşturulur. 
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Madde 41: Eğer bir ülkenin yasaları bu çocuk hakları sözleşmesine uygunsa değiştirilmez. 
Değilse değiştirilir. 

Madde 42: Çocukların haklarına ilişkin tüm bu ilkeleri hem çocuklar hem de büyükler 
öğrenmeli ve öğretmelidir.

43-54. maddeler yetişkinlerle hükümetlerin, çocukların bütün haklarından yararlanmalarını 
sağlamak üzere nasıl birlikte çalışmaları gerektiğini açıklamaktadır. Sözleşme çocukların 
haklarının korunması, hayata geçirilmesi ve haklarına saygı duyulup duyulmadığını izlemek 
için uluslararası uzmanlardan oluşmuş bir komite kurmuştur: Çocuk Hakları Komitesi. 
Hükümetler her beş yılda bu Komiteye ülkelerinde çocuk haklarının nasıl uygulandığı ile 
ilgili bir rapor sunmak ile yükümlüdür. Komite çocukların hazırladığı raporları da görmekten 
mutluluk duymaktadır.

Kaynak: http://www.byegm.gov.tr/uploads/docs/HaklarimiCalmayin.pdf
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EK-3. Sizce?

Sizce Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde yer 
almayan ancak mutlaka 
olması gereken çocuk 
hakları nelerdir?

Sizce ülkemizde 
çocukların hangi hakları 
ihlal edilmektedir?

İhlal edilen çocuk 
hakları konusunda 
neler yapılabilir? 

ÇA
LI

ŞM
A

 Y
A

PR
A

Ğ
I

34

 V
II.

 V
E 

VI
II.

 D
ER

SL
ER

3



IX. VE X. DERSLER

D emokrasi ve insan hakları toplumların modernleşme süreçlerinde gündeme gelmiş husus-
lardır. Günümüz dünyasında vazgeçilmez unsurlardır. Ancak bu kavramların içerikleri ile 
çağrıştırdığı ilkeler insanlık tarihi boyunca çeşitli toplumsal yapılarda karşılığını bulmuş-
tur. Bu sebepten, konunun Türk ve İslâm tarihi açısından da değerlendirilmesi gerektiği 

özellikle öğretmen eğitimleri sırasında önemli oranda vurgulanmıştır. Bu etkinlikte insan haklarına 
kültürümüzün nasıl yaklaştığı üzerinde durulacaktır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Türk-İslâm tarihindeki metinler insan hakları konusunda neler söyler?

Sınıf mevcudu kadar boş A4 kâğıdı temin ediniz. Ekleri sınıf mevcudu 
kadar çoğaltınız.

50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar Türk-İslâm tarihinde insan haklarının nasıl olduğunu kavrar.

Türk-İslâm Tarihinde İnsan Hakları Nasıldı?

35



1. İnsan hakları ile ilgili mevzuat hükümleri neden ağırlıklı olarak Batı 
medeniyeti kaynaklıdır? Türk-İslâm medeniyetinde insan haklarına 
değinen hükümler, metinler yok mudur? Sorularını sorarak gönül-
lülerden cevaplar alınız.

2. EK-1’deki Veda Hutbesi adlı metni dağıtınız. Sonra metni bireysel 
olarak okumalarını ve insan hakları ile ilgili olan maddeler üzerinde 
konuşmak isteyen gönüllülere fırsat tanıyınız. Özellikle günümüzdeki 
cinayetler, terör olayları, kadınlara yönelik şiddet, insan ticareti gibi 
olaylar bağlamında tartışma gerçekleştiriniz.

3. Daha sonra EK-2’deki Fatih’in fermanını dağıtarak önce bireysel sonra 
da gruplar halinde çalışmalarını isteyiniz. Burada insan haklarıyla ilgili 
hangi temel hususlara değinildiğini bulmalarını ve grup sözcülerinin 
tahtaya çıkarak sınıfla paylaşmasını isteyiniz. Siz de Osmanlının uzun 
süre ayakta kalmasının zor ve şiddete dayalı bir şekilde değil, adalet 
ve insan hak ve hürriyetlerine saygı sayesinde olabildiğini açıklayınız. 

15 dakika

35 dakika

50 dakika

Etkinlik aşamaları
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EK-1. Veda Hutbesi

Hz. Muhammed tarafından 632 yılında yapılan Veda Haccı sırasında okunan hutbede insan 
haklarına ilişkin emir ve tavsiyeler (Dersin içeriğine uygun şekilde kısaltılmış ve özetlen-
miştir):

İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay 
ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namus-
larınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmuştur.

Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! 

Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. 

Cahiliye devrinde güdülen kan davaları tamamen kaldırılmıştır. 

Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim. 
Siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın 
emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde 
hakkı vardır. 

Her insanın mirastan hissesi ayrılmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. 
Çocuk kimin döşeğinde doğmuş ise ona aittir. 

Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana Arap 
olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine 
siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. 

Suçlu kendi suçundan başkası ile suçlanamaz. Baba oğlunun suçu üzerine oğlu da 
babasının suçu üzerine suçlanamaz. 

Allah’ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Hırsızlık 
yapmayacaksınız. 
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EK-2. Fatih’in 1463 Tarihli Fermanı (Sadeleştirilmiş metin)

Ferman, Bosna’nın Fonitsa kentindeki Fransisken Manastırında bulunuyor. 

Murat Han’ın oğlu, Mehmet Daimi Muzaf-
fer! 28 Mayıs 1463 Milodraz. Dünya Fatihi, 
Haşmetli ve Ulu Sultan’ın imzalı ve parlayan 
mühürlü fermanı aşağıdadır:

Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilan 
ediyorum ki, kendilerine bu padişah fermanı 
verilen Bosnalı Fransiskanlar himayem altın-
dadır ve emrediyorum, hiç kimse ne bu adı 
geçen insanları ne de onların kiliselerini 
rahatsız etmesin ve zarar vermesin. Mem-
leketimde huzur içerisinde yaşasınlar ve bu 
göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve 
güvenlik içerisinde yaşasınlar. İmparatorlu-
ğumdaki tüm memleketlere dönüp korku-
suzca kendi manastırlarına yerleşsinler. Ne 
padişahlık eşrafından, ne vezirlerden veya 
memurlardan, ne hizmetkârlarımdan, ne de 
imparatorluk vatandaşlarından hiç kimse bu 
insanların onurunu kırmayacak ve onlara 
zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insan-
ların hayatlarına, mallarına ve kiliselerine 
saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye 
atmasın. Hatta bu insanlar başka ülkeler-
den devletime birisini getirirse onlar da aynı 
haklara sahiptir.

Bu padişah fermanını ilan ederek burada, 
yerlerin, göklerin yaratıcısı ve efendisi Allah, 
Allah’ın elçisi aziz peygamberimiz Muham-
med ve yüz yirmi dört bin bin peygamber ile 
kuşandığım kılıç adına yemin ediyorum ki, 
emrime uyarak bana sadık kaldıkları sürece 
tebaamdan hiç kimse bu fermanda yazılan-
ların aksini yapmayacaktır.”
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XI. VE XII. DERSLER

T ürkiye Cumhuriyeti’nin tarihi demokrasi ve demokratik uygulamalar bakımından pek iç açıcı 
değildir. Birçok askeri darbe ile yara almış ve asla tam olarak demokratik olamamış bir 
toplumuzdur. Demokrasi Yurttaşlık ve İnsan Hakları dersinin en önemli amacı demokrasi ve 
insan haklarına sahip çıkan bir toplum oluşturmaktır. Bu düşüncelerden hareketle öğretmen 

ve öğretmen adaylarını kısa bir tarihi yolculuğa çıkarıp Türkiye için demokrasinin neden çok önemli 
olduğu gösterilmeye çalışılacaktır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Türkiye tarihini demokratikleşme açısından nasıl değerlendirebiliriz?

Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü Sınıf için 
Etkinlik Örnekleri adlı kitaptan Prof. Dr. Abdullah SAYDAM’ın “Yüzyıllık 
Arayış: Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci” adlı makalesi tüm grup 
tarafından sınıfa gelmeden önce okunmalıdır.

50+50 Dakika

AMAÇ

Türkiye Cumhuriyeti tarihini demokratikleşme açısından değerlendirmek.

Türkiye’nin Demokrasi Serüveni 

39



1. Gruba Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dör-
düncü Sınıf için Etkinlik Örnekleri adlı kitapta yer alan “Yüzyıllık Arayış: 
Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci” adlı makaleyi dağıtarak derse 
gelmeden önce okumalarını isteyiniz. 

Kitap ve ilgili makaleye şu linkten ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz:

http://hre.erciyes.edu.tr/turkce/index.php?yazi=28

2. Katılımcılara EK-1’deki çalışma yaprağını dağıtınız ve buradaki etkin-
likleri bireysel olarak gerçekleştirmelerini isteyiniz.

3. Ardından önce iki kişilik daha sonra da dört kişilik gruplarda EK-1’e 
verilen cevaplarla ilgili tartışmalarını isteyiniz. Grup olarak ortak 
kararlara varmalarını temin etmeye çalışınız. Grup sözcülerinin grubun 
ortak kararını tüm sınıfla paylaşmalarını sağlayınız. Uzlaşılamadığı 
durumda grup sözcülerinin neden uzlaşma sağlanamadığını açıkla-
masını isteyiniz.

4. Sınıf tartışması ile dersi bitiriniz.

30 dakika

40 dakika

30 dakika

Etkinlik aşamaları
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EK-1. Türkiye’nin Demokrasi Serüveni 

Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü Sınıf için Etkinlik Örnek-
leri adlı kitaptaki “Yüzyıllık Arayış: Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci” makalesinden 
hareketle aşağıdaki etkinlikleri yapınız. 

1.  Makalede belirtilen bilgilerden hareketle Türkiye demokrasisi ile ilgili olarak bir zaman 
şeridi oluşturunuz. 

2. Zaman şeridinde belirttiğiniz olayları en önemliden en önemsize doğru sıralayınız. 

........................................................................................................  (En önemli) 

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................  (En önemsiz) 

3. Kritik zamanlarda daha demokratik bir yönetime sahip olsaydık neler farklı olurdu? 

4. Daha demokratik ve insan haklarına saygılı bir Türkiye için bugün ne yapılmalıdır? 
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XIII. DERS

V atandaşlık, modern çağlarda hem ulus devlet anlayışının hem de uluslararası ilişkilerin 
ortaya çıkardığı ve kişilerin bir devlete aidiyetini yasal güvence altına alan bir kavramdır. 
Anayasa’da “Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür” denil-
mektedir. Buradaki Türk kavramı ile bir etnik özellik değil, siyasi bir anlamın kastedildiği 

açıktır. Küreselleşmenin gelişmesi ile birlikte vatandaşlık kavramının içeriğinde ciddi değişmeler yaşan-
maya başlanmıştır. Geleceğin dünyasında vatandaşlık anlayışının hangi yönlere gideceğini şimdiden 
tartışmak kaçınılmaz hale gelmiştir.

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Bir devletin vatandaşı olmanın anlamı ile değişen vatandaşlık anlayışının 
boyutları nelerdir?

Sınıf mevcudu veya grup sayıları kadar boş A4 kâğıdı temin ediniz. Ekleri 
sınıf mevcudu kadar çoğaltınız.

50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar bir devletin vatandaşı olmanın şartları, sağladığı haklar, 
vatandaşlığın değişen boyutlarını kavrayacaklardır.

Çeşitli Boyutlarıyla Vatandaşlık Kavramı

43



1. Katılımcıları 4 gruba ayırınız. Bazı insanların Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığını kaybetmelerine ilişkin gazete haberlerinin yer aldığı 
EK-1/A’yı gruplara dağıtınız. Grupların gazete haberlerini okumala-
rını, çalışma yaprağında yer alan soruları cevaplandırmalarını ve grup 
görüşü oluşturmalarını isteyiniz.

Daha sonra EK-1/B’yi dağıtınız. Çalışma yaprağındaki soruya cevap 
verilmesini isteyiniz.

2. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre vatandaşlık hakkının nasıl elde 
edildiği, vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlıktan çıkarılma ve vatandaş-
lığa kabul edilme şartlarını içeren ve EK-2’de yer alan bilgi yaprağını 
gruplara dağıtıp her bir grubun sadece A, B, C veya D ile belirtilen 
kısımlardan birini okumalarını sağlayınız.

Katılımcılardan farklı gruba mensup olanların her birinin katılımıyla 
yeni bir grup oluşturmalarını isteyiniz. Böylelikle önceki gruptan gelen-
lerin kendi çalışma yapraklarında yer alan bilgileri diğer gruplardan 
gelenlere aktarmalarına zemin hazırlanmış olur. Grupların her birinin 
vatandaşlık, vatandaşlıktan çıkma, vatandaşlıktan çıkarılma ve vatan-
daşlığa kabul edilme konularında bilgi sahibi olmalarını sağlayınız.

3. EK-3’de yer alan çalışma yaprağı öğretmen veya öğretmen adaylarının 
günümüz dünyasında vatandaşlık kavramındaki değişimi düşünme-
lerine imkân tanımak için hazırlanmıştır. Çalışma yaprağında verilen 
senaryonun okunmasının ardından ilgili sorulara cevap verilmesini 
isteyip sınıf tartışması ile dersi sonlandırınız.

5 dakika

5 dakika

10 dakika

15 dakika

15 dakika

Etkinlik aşamaları
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EK-1 Cem Karaca ve Merve Kavakçı’nın Türk Vatandaşlığından Çıkarılmaları

Sanatçı Mart 1980’de Sıkıyönetim 
Mahkemesi tarafından 1 Mayıs adlı 
plağında Komünizm propagandası 
yaptığı gerekçesiyle yargılanmaya baş-
ladı. 12 Eylül Darbesi olduğunda yurt 
dışında idi. 10 Şubat 1981 tarihinde 
Genelkurmay Sıkıyönetim Askeri 
Hizmetler Koordinasyon Başkanlığı 
tarafından kendisine “teslim ol” çağrısı 
yapıldı ve 13 Mart 1981’e kadar süre 
tanındı. Bonn’da yaşayan Cem Karaca, 
Türkiye’ye dönmeyeceğini belirtti ve 
Alman pasaportu aldı. Bunun üzerine 
6 Ocak 1983’te Türk vatandaşlığın-
dan çıkarıldı. Sanatçının Türkiye’ye 
girişi yasaklandı. İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı, vatandaşlıktan çıkarılan 
Yılmaz Güney ve Cem Karaca’ya ait 
her türlü eserin basım, yayım, dağıtım 
ve bulundurulmasını yasakladı.

Cem Karaca arkadaşlarının aracılığıyla 
dönemin Başbakanı Turgut Özal ile 
1985 yılında görüşerek ülkeye geri 
dönmek istediğini belirtti ve hakkın-
daki davaların kalkmasıyla da 29 Hazi-
ran 1987 tarihinde Türkiye’ye döndü. 
Bakanlar Kurulu kararıyla yeniden 
Türk vatandaşlığına alındı.

1999 seçimlerinde, 28 Şubat süre-
cinde kapatılan Refah Partisi’nin 
ardından kurulan Fazilet Partisi’nden 
İstanbul milletvekili seçilen Merve 
Safa Kavakçı, Meclis Genel Kurulu’na 
başörtülü olarak girmiş ve bu şekilde 
yemin etmek istemiştir. Ancak bu 
durum o dönemde sert tartışmalara 
yol açmış, Başbakan Bülent Ecevit ile 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 
Kavakçı’ya ağır eleştiriler yönelt-
mişlerdi. Daha sonra izinsiz olarak 
ABD vatandaşlığına geçtiği iddiasıyla 
Kavakçı’nın milletvekilliği Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından iptal edildi 
ve kendisi de Bakanlar Kurulu’nun 
13 Mayıs 1999 tarihli kararıyla Türk 
vatandaşlığından çıkarıldı. Haksızlığa 
uğradığı gerekçesiyle 28 Mayıs 2001 
tarihinde AİHM’e dava açan Kavakçı 
davayı kazandı.

Kaybettirilen milletvekilliği ile ilgili 
haklarının verilmesi için TBMM’ye 
başvurdu, 28 Şubat ile ilgili yargıla-
mada şikâyetçi oldu. Süreç devam 
etmektedir.

 

Sizce vatandaşlıktan çıkarılma hangi şartlarda gerçekleştirilmesi gereken bir uygulamadır? 

Vatandaşlıktan çıkarılan biri neler yaşamış olabilir?

Vatandaşlıktan çıkarma bir cezalandırma aracı olmalı mıdır?

İki olay arasında oldukça uzun bir zaman dilimi olmasına rağmen benzerlikler size ne 
düşündürüyor?
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EK-2 Türkiye Kanunlarına Göre Vatandaşlık

a) Vatandaşlık

• Türkiye içinde veya dışında doğan, anne ve/veya 
babası Türkiye vatandaşı olanlar,

• Vatansız olan veya anası babası bulunmayan veya-
hut nerede olduğu bilinmeyen ve bir Türk tarafından 
evlatlığa alınanlar,

• Türkiye’de doğanlar ve vatandaşlığını ana ve babası 
yoluyla kazanamayanlar Türk vatandaşıdırlar.

• Türkiye’de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olma-
dıkça, Türkiye’de doğmuş sayılırlar.

Bir Türk vatandaşı ile evlenerek Türk vatandaşlığını 
kazanmak isteyen yabancılar, en az üç yıldan beri evli 
olmaları ve evliliğin devamı kaydıyla İçişleri Bakanlığı 
kararıyla Türk vatandaşlığına kabul edilebilir.

Ancak bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancı, evlen-
mekle eski vatandaşlığını kaybediyorsa Türk vatan-
daşlığını kendiliğinden kazanır.

b) Vatandaşlıktan çıkma

Yabancı ile evlenen Türk kadını, kocasının vatandaş-
lığını seçtiğini bildirdiği taktirde, Türk vatandaşlığını 
kaybeder.

Ayrıca Türk vatandaşlığından çıkma izni, aşağıdaki 
şartların varlığı halinde, İçişleri Bakanlığınca veri-
lebilir.

a) Mümeyyiz ve reşit olmak,

b) Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatan-
daşlığını kazanmış olmak veya başka bir devlet 
vatandaşlığını kazanacağına ilişkin inandırıcı belir-
tiler bulunmak,

c) Herhangi bir suç nedeniyle aranmakta olan kişi-
lerden olmamak,

d) Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulun-
mamak.

c) Vatandaşlıktan çıkarılma

Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığını kaybettiklerine 
Bakanlar Kurulu karar verebilir.

• İzin almaksızın kendi istekleri ile yabancı bir devlet 
vatandaşlığına geçenler.

• Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine 
uymayan herhangi bir hizmetinde bulunup da 
hükümetçe, bu görevi bırakmaları bildirilmesine 
rağmen görevden ayrılmayanlar,

• Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin 
hizmetinde hükümetin izni olmaksızın çalışmaya 
devam edenler,

• Yurt dışında bulunup da askerlik çağrısına maze-
retsiz olarak üç ay içinde icabet etmeyenler,

• Askerlik sırasında yurt dışına kaçıp da geri dön-
meyenler,

• Türk vatandaşlığını kazandıktan sonra kesintisiz 
olarak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Tür-
kiye ile ilgisini ve bağlılığını kesenler,

• Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olup,-
kesintisiz en az yedi yıl Türkiye ile ilgisini kesenler,

• Yurt dışında bulunup da Türkiye’nin güvenliği ile 
çıkarları aleyhine faaliyette bulunanlar.

d) Vatandaşlığa kabul

Aşağıdaki şartları taşıyan yabancılar istemeleri 
halinde Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlığa alı-
nabilirler.

• Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk Kanununa 
göre reşit olmalıdır.

• Müracaat tarihinde Türkiye’de en az 5 yıl ikamet 
etmiş olmalıdır.

• Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışı ile 
teyit etmiş olmalıdır.

• İyi ahlak sahibi olmalıdır.

• Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden has-
talığı bulunmamalıdır.

• Yeteri kadar Türkçe konuşabilmelidir.

• Türkiye’de kendisinin ve bakmakla ile yükümlü 
olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya 
mesleğe sahip olmalıdır.

İstisnai vatandaşlığa alınma

Aşağıdaki hallerde yabancılar,

Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına alı-
nabilirler.

• Türk vatandaşlığını herhangi bir şekilde kaybetmiş 
olanların sonradan doğmuş reşit çocukları,

• Türk soyundan olanlarla, eşleri ve reşit çocukları,

• Türkiye’ye çeşitli alanlarda olağanüstü hizmeti 
geçmiş veya hizmeti geçeceği düşünülen kimseler,

• Vatandaşlığa alınması zaruri görülenler.
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EK-3 Gelecekte Vatandaşlık

Aşağıdaki hikâyeyi okuduktan sonra soruları cevaplayınız.

1960’lı yıllarda işçi olarak Almanya’ya giden Faruk bu sıralar çok dertli. Sıkıntısı, ailenin ilk kız 
çocuğu olan Maryam Esra’nın vatandaşlığı konusunda torunu ile gelini arasındaki anlaşmaz-
lıktan kaynaklanmakta. Zira ailenin vatandaşlık durumu çok ilginç. Aşağıdaki tabloda ailenin 
soy kütüğü özetlenmiş durumda. 

Faruk
Aslen Kayseri’nin Sarız ilçesinden. Köylüsü Zeynep ile evli. Türkiye ve Almanya vatandaşı. Ço-
ğunlukla Almanya’nın Münih kentinde yaşıyorlar. Senede bir defa Türkiye’ye geliyorlar. Mem-
leket ziyaretlerini ihmal etmiyorlar.

Necati
Faruk-Zeynep çiftinin en büyük oğlu. Makina mühendisi. Türkiye ve Almanya vatandaşı. Tür-
kiye’ye çok seyrek geliyor. İsviçre’de master yaparken tanıştığı İtayan Lila ile evli. Bu yüzden 
yaz tatillerinde daha çok İtalya’ya gidiyorlar. Lila dini önemsemiyor, ama Hıristiyanlığa sem-
patisi var. Çocuklarına peygamber ismi vermeleri anlaşmazlık çıkmasını önledi. Oğullarının 
adı Davut. Lila David demeyi tercih ediyor, Necati ise Davut.

Davut
Türkiye ve İtalya vatandaşı. Doğumu dolayısıyla İsviçre vatandaşlığını almasında problem 
yoktu ama babası Türkiye, annesi İtalya vatandaşlığını tercih etti. İsviçre’de Elektrik Mühen-
disliği okudu. Lisans eğitimi sırasında öğrenci değişim programı kapsamında bir yıllık eğitim 
için gittiği Kanada’da Malezya asıllı ABD vatandaşı olan Rabia ile tanıştı. İki yıl önce evlendiler. 
Şu anda Güney Afrika’da bir İngiliz firmasında çalışıyorlar. Altı ay önce bir kızları dünyaya 
geldi. Adını annesi Maryam, babası da Esra koydu. Doğum yeri olması dolayısıyla şimdilik 
Güney Afrika nüfusuna kayıtlı. Baba Türkiye vatandaşlığından, anne ABD vatandaşlığından 
yana. Büyük baba ailenin tek kızı olan Maryam Esra’yı çok seviyor ve Türkiye ile Almanya 
vatandaşlığını istiyor. Böylece daha fazla görebileceğini düşünüyor.

Sizce aile nasıl bir karar vermelidir? 

Maryam Esra gelecekte kendisinin hangi millete mensup olduğunu düşünecektir?

Bu aile örneğinden hareketle kavim anlayışının gittikçe daha fazla önemsizleştiği 
söylenebilir mi?

Sizce günümüz dünyasında vatandaşlık bağının anlam ve önemi nasıl bir değişime 
uğramaktadır? 

Gelecekte vatandaşlık bağı nasıl kurulmalıdır? 
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XIV. DERS

D emokrasi bildiğimiz kadarıyla Antik Yunan’lılardan beri uygulanagelen bir yönetim şeklidir. 
Ancak süreç içerinde çeşitli dönüşümler yaşamıştır. Günümüz dünyasında ise bir yönetim 
şekli olmasının ötesinde toplumsal anlamda bir zihniyet meselesi olarak da görülmeye 
başlanmıştır. Demokratik toplumlar sadece temel hak ve özgürlüklerin korunduğu ya da 

yöneticilerin çoğunluğun oyuyla başa geçtiği toplumlar değildir. Demokratik zihniyet, ötekini tanımayı 
(recognition) ve onunla birlikte yaşamayı gerektirir. İnsanlara ve gruplara eşit davranmanın ötesinde 
adaletli olmayı gerektirir. Bu etkinlik ile katılımcılara günümüz dünyasında farklı gruplara davranış-
larımız ve verdiğimiz haklar açısından toplumsal anlamda ne kadar demokrat olduğumuza yönelik 
sorgulamalar yapma imkanı sağlanmaktadır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Günümüz dünyasında nasıl demokrat olunur?

EK-1’de yer alan kişi ya da grupları gösteren kartları derse girmeden 
önce kesip hazırlayınız. 8 adet fon kartonu ve renkli kalem seti temin 
ediniz. Eğer erişim imkânınız varsa bir adet video kamera temin ediniz.

50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar toplumsal ve kişisel anlamda ne oranda demokratik bir 
zihniyete sahip olduğumuzu sorgularlar.

Günümüzde Demokrasinin Anlamı

49



1. Katılımcılara “demokrasinin onlar için ne anlama geldiğini” sorup 
dönüt alınız. Ardından tarihsel süreç içinde demokrasinin nasıl bir 
dönüşüm geçirdiğine dair tartışma gerçekleştiriniz.

Günümüz dünyasında demokrasinin sadece oy vermekten ibaret olma-
dığını, temel hak ve özgürlüklerin yanında azınlığın haklarının garanti 
altına alındığı, toplumun karar alma süreçlerine değişik araçlarla dahil 
olduğu bir yönetim sistemi olduğundan bahsediniz. 

2. Katılımcılardan demokrasinin bugünün dünyasında çeşitli sosyal rol 
ve statüdeki insanlar için ne anlama gelmesi gerektiği ve gerçekte ne 
olduğunu düşünmelerini isteyiniz. Ardından sınıfı 8 gruba ayırınız ve her 
bir gruba EK-1’de yer alan konulardan bir tanesini veriniz. Grupların 
görevleri kendilerine verilen konu başlığı kapsamında önce “ideal bir 
demokratik toplumda bu kişiler için hayat nasıl olurdu?” sorusuna 
daha sonra da “gerçek yaşamda (mevcut toplumsal yapımızda) bu 
kişiler neler yaşıyorlar?” sorusuna cevap bulmaktır.

3. Katılımcılardan günümüz toplumsal yaşantısında “Demokrasi”nin nasıl 
olması gerektiğini açıklayan kısa bir video hazırlamalarını isteyiniz. 
Bunun için her grubun kendi çalıştıkları kişi ya da gruplar açısından 
ideal demokrat bir toplumun özelliklerini belirlemelerini söyleyiniz. 
Gruplara fon kartonları ve renkli kalemler dağıtınız. Gruplar videoda 
kullanmak üzere bir poster, resim ya da slogan da hazırlamalıdırlar. 
Ardından herhangi bir katılımcının cep telefonunu (ya da önceden 
temin edeceğiniz daha profesyonel bir kamerayı) kullanarak tüm 
grupları sırasıyla dolaşıp “Günümüzde Demokrasi” videosunun çeki-
mini gerçekleştiriniz. Grupları, kendilerini ifade etmek için mümkün 
olduğunca yaratıcı olmaları hususunda cesaretlendiriniz.

4. Çektiğiniz videoyu sınıfça izleyiniz. Sonraki süreçte videoyu müzik ve 
diğer görsellerle zenginleştirip grupla paylaşmayı düşünebilirsiniz.

5 dakika

15 dakika

20 dakika

10 dakika

Etkinlik aşamaları
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EK-1. Farklı kişiler İçin Demokrasinin Anlamı
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Yürüme engelli birisi için

Aykırı bir sanatçı için

Suriyeli bir mülteci için

Asgari ücretle çalışan  
bir işçi için

Bir milletvekili için

Türkiye’de ev satın almış 
dindar bir Alman aile için

Dini inançları/pratikleri 
çoğunluğun pratiklerinden 

farklı birisi için

Zengin bir işadamı için





XV. VE XVIII. DERSLER

B ir konunun iyi bilinmesi onun iyi öğretileceği anlamına gelmez. Hatta genellikle pedagojik 
bilgiden yoksun kişiler konunun en uzman kişisi olsa bile öğrencilerin seviyesine inemedi-
ğinden etkin bir öğretim gerçekleştiremez. Bu durumu en iyi öğretmenler bilir. Bu sebepten 
demokrasi ve insan hakları gibi nispeten soyut içeriğe sahip bir konunun ilkokul dördüncü 

sınıf öğrencilerine öğretilmesi özel dikkat gerektirir. Bu etkinlikle katılımcıların pedagojik alan bilgile-
rinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

İlkokul dördüncü sınıf öğrencileri DİHE nasıl öğrenir?

Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü Sınıf 
için Etkinlik Örnekleri adlı kitaptan Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ile Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet PALANCI’nın “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi: 
Kavramsal Çerçeve” adlı makalesinin 14. sayfasına kadarki kısmı tüm 
grup tarafından sınıfa gelmeden önce okunmalıdır.

50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar demokrasi ve insan hakları ile ilgili konuları dördüncü sınıf 
öğrencilerine öğretmek için pedagojik anlamda yapılması gereken husus-
ları kavrarlar.

Öğrenme Psikolojisi

53



1. Gruba Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü 
Sınıf için Etkinlik Örnekleri adlı kitapta yer alan “Demokrasi ve İnsan 
Hakları Eğitimi: Kavramsal Çerçeve” adlı makalenin 14. sayfasına 
kadarki kısmını dağıtarak derse gelmeden önce okumalarını isteyiniz. 

Kitap ve ilgili makaleye şu linkten ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz:

http://hre.erciyes.edu.tr/turkce/index.php?yazi=28

2. Katılımcıları dört kişilik gruplara ayırınız ve makaleyi kendi aralarında 
tartışmalarını isteyiniz. Grupça belirlenecek bir sözcü grubun tartış-
malarını tüm sınıfa aktarmak için daha sonra söz alacaktır.

3. Grup sözcüleri sunumlarını yaptıktan sonra aşağıdaki beş başlık 
üzerinden tüm sınıf tartışması gerçekleştiriniz. Burada öğretmen 
veya öğretmen adaylarının kendi deneyimlerinden ve somut örnekler 
üzerinden de tartışmaya katkı vermelerini sağlayınız.

• Demokrasi ve insan hakları eğitimi hangi tarihsel bağlamda ortaya 
çıktı ve temel amacı neydi? 

• Eğitimde fırsat eşitliği açısından düşünüldüğünde öğrenmede farlılık 
hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

• İlkokul dördüncü sınıfta öğrenme ve özellikle soyut kavramların öğre-
tilmesi hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

• Öğrenmedeki bireysel farklılıklar nasıl sınıflandırılabilir? Bunların 
özellikleri nelerdir? 

• Demokrasi, vatandaşlık ve insan hakları dersinde hangi tür konular 
ele alınabilir? 

50 dakika

50 dakika

Etkinlik aşamaları
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XIX. VE XX. DERSLER

G enel anlamda insan nasıl öğrenir, özelde ise ilkokul dördüncü sınıf çocukları nasıl öğrenir-
ler sorularına verilen cevaplar doğrudan iyi bir öğretim yapılabileceğini gerektirmez. Etkin 
öğrenmenin sağlanabilmesi ancak etkin bir öğretimle mümkündür. Bunun için ise öncelikle 
bir ders ve etkinliğin nasıl planlanabileceğini bilmek gerekir. Ayrıca bir çalışma yaprağının 

nasıl hazırlandığı da bilinmelidir. Bu dersler boyunca söz konusu hususlar üzerinde durulacaktır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

İlkokul dördüncü sınıf öğrencileri için ders ve etkinlik nasıl planlarım?

EK-1 ve EK-2’yi ikişer kişiye bir tane gelecek şekilde çoğaltınız. Demok-
rasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü Sınıf için Etkinlik 
Örnekleri adlı kitaptan istediğiniz bir etkinliği seçerek fotokopisini aynı 
sayıda çoğaltınız. Fon kâğıtları temin ediniz.

50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar demokrasi ve insan hakları ile ilgili konuları dördüncü sınıf 
öğrencilerine öğretmek için pedagojik anlamda yapılması gereken husus-
ları kavrarlar.

Ders ve Etkinlikleri Planlama

55



1. Öncelikle gruba ders planlamanın öneminden bahsediniz. Ders pla-
nının üç temel aşaması olduğunu ve bugün ilk derste bu aşamaları 
öğreneceklerini söyleyiniz. Sınıfı ikişerli gruplara ayırınız. Her gruba 
EK-1’i dağıtınız ve incelemelerini isteyiniz. 

2. Tüm sınıf tartışması şeklinde EK-1’in üzerinden beraberce yeniden 
gidiniz. Başlangıç, gelişme ve sonuç bölümlerinin nasıl olması gerek-
tiğini somut örneklerle açıklayarak anlaşılmasını sağlayınız.

3. Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü 
Sınıf için Etkinlik Örnekleri adlı kitaptan seçtiğiniz etkinliği gruplara 
dağıtınız ve bu etkinliğin başlangıç, gelişme ve sonuç etkinliklerinin 
nasıl organize edildiğinin analiz edilmesini isteyiniz.

4. EK-2’yi gruplara dağıtarak okumalarını ve somut örnekleri kafalarında 
canlandırmalarını isteyiniz. 

5. EK-2’deki etkinlik örnekleri üzerinde tüm sınıf tartışması gerçek-
leştiriniz. Sınıftan gelecek diğer etkinlik örneklerini tahtaya yazınız. 

6. Sınıfı dörderli gruplara ayırınız ve gruplardan fon kartonları kullana-
rak bir ders planlamalarını isteyiniz. Bu ders giriş-gelişme-sonuç 
bölümlerini kapsayacak ve çeşitli etkinlikleri içerecek şekilde organize 
edilmelidir. 

7. Gruplardan planladıkları dersi tüm sınıfa sunmalarını isteyiniz. Sunum 
sırasında dönüt veriniz. En iyi plana bir ödül verebilirsiniz.

10 dakika

10 dakika

10 dakika

10 dakika

10 dakika

30 dakika

20 dakika

Etkinlik aşamaları
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EK-1. Ders Planlarken Dikkat Edilecek Hususlar

Aşağıda çok genel şekilde bir ders planlanırken hangi aşamaları takip etmek ve hangi 
aşamalarda dersi işlemek gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Bir ders üç aşamada planlanıp uygulanmalıdır. Bunlar başlangıç, gelişme ve kapanış 
aşamalarıdır. 

Başlangıç: Bu bölümde konuya dikkat çekmeye yönelik, öğrencilerin konuya yönelik 
motivasyonlarını artırıcı kısa bir etkinlik gerçekleştirilmelidir. Bu ise genellikle konunun 
günlük hayatla ilişkisi kurularak verilebilir. 5 dakikayı geçmeyecek şekilde organize edil-
melidir. Ders planında 1. No’lu etkinlik başlangıç etkinliği olmalıdır. 

Gelişme: Ana etkinliğin/etkinliklerin gerçekleştirileceği bölümdür. Bu bölümdeki etkinlik/
etkinlikler için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

 ➧ Etkinlikler konu kapsamında gerekli bilgi vermekle birlikte belli beceri, değer ve 
tutumların da geliştirilmesine imkân tanımalıdır. Hangisi daha ağırlıklı olacak soru-
suna verilecek en iyi cevap mümkün olduğunca eşit oranda şeklindedir. 

 ➧ Etkinlikler iyi düşünülmüş bir anahtar soru ile başlamalı ve ders bu sorunun cevabını 
verecek şekilde bir sorgulama gibi düşünülmelidir. 

 ➧ Çok perspektifli ve demokratik tutumları geliştirmeye yönelik (eleştirel düşünmeye 
dayalı) bir yaklaşım söz konusu olmalıdır (eleştirel düşünme konunun farklı kaynak-
lardan faydalanılarak sunulmasıyla, konuya uluslararası bir perspektifle yaklaşmak 
suretiyle veya kaynakların öğrencilere sorgulatılması şeklinde gerçekleştirilebilir). 
Demokratik tutum ise özellikle farklı özelliklerdeki sosyal gruplara yönelik empati 
geliştirecek şekilde etkinliklerle kazandırılabilir. 

 ➧ Belli bir veya bir kaç beceriyi geliştirmeye yönelik olmalıdır (Oluşturduğunuz planda 
verilen etkinlikle hangi becerinin nasıl geliştirilmesinin amaçlandığı net bir şekilde 
belirtilmelidir). 

 ➧ Etkinlikler mümkünse çalışma yaprakları ve çeşitli kaynaklarca desteklenmelidir.

Kapanış: Ders sonunda süreci değerlendirmeye yönelik nelerin yapılacağı belirtilmelidir. 
Soru cevap tarzı yerine öğrencilerden derste öğrendikleri bilgi, beceri ve değerleri kullan-
malarına imkân verecek şekilde bir ürün üretmelerini isteyiniz. Örneğin, bir poster tasarla-
mak, bir mektup yazmak, bir kural dizisi oluşturmak, bir drama ya da sunum hazırlamak 
ürün olarak değerlendirilebilir. Ders planının son etkinliği değerlendirme etkinliği olmalıdır. 
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EK-2. Demokrasi ve İnsan Hakları Dersi İçin Bazı Etkinlik Fikirleri

Kaynak: Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü Sınıf için Etkinlik 
Örnekleri adlı kitaptan Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK ile Yrd. Doç. Dr. Mehmet PALANCI’nın 
“Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi: Kavramsal Çerçeve”

1. Öğrencilerin Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi kapsamında karşılaştırmalı olarak 
olayları analiz etmeleri sağlanabilir. Örneğin aynı senaryoyu farklı toplumsal katmanlar 
ya da farklı ülkede yaşayan çocuklar / insanlar bağlamında ele almak öğrencilerin eleş-
tirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve konuyu iyi bir şekilde öğrenmeleri açısından 
oldukça yararlı olacaktır.

Aşağıdaki tüm senaryolar ya drama ya da çalışma yaprağı oluşturularak ele alınabilir.

 ➧ Toplumun farklı katmanlarından üç çocuğun eğitim deneyimi ele alınabilir. Bu çocuk-
lardan bir tanesi şehirde yaşayan ama fakir bir çocuk, diğeri şehirde yaşayan ve 
zengin bir çocuk diğeri ise köyde yaşayan bir çocuktur. Sahip oldukları imkânlar ile 
eğitim hakkı ilişkilendirilmek üzere bir ders işlenebilir.

 ➧ Üç değişik ülkede (demokratik, totaliter ve otoriter üç ülke seçilebilir) toplumun 
farklı katmanlarından iki kişinin (birisi sıradan halk, diğeri güçlü bir kişi) bir suç 
isnadı ile (hırsızlık, cinayet, saldırı, aile içi şiddet vs.) mahkemeye getirilmelerini ve 
davalarına bakılmasını ele alan bir etkinlik, demokratik ülkelerle anti-demokratik 
ülkelerin farklarının anlaşılmasını sağlayacaktır.

 ➧ Üç değişik ülkede (demokratik, totaliter ve otoriter üç ülke) çalışanların hakları 
üzerine karşılaştırmalar yapılabilir. Bu bağlamda çalışanların yemek, mola, izin ve 
tatil hakları ile ücretleri ve güvenlikleri karşılaştırılabilir.

 ➧ Yukarıda dile getirilen tüm senaryolar öğrencilerin değişim ve süreklilik ya da kro-
nolojiyi anlama becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tarihsel bir bağlam içinde de 
ele alınabilir. Örneğin mahkemelerin etkinliği ya da işçi haklarının geçmişi ve şimdiki 
durumu karşılaştırmalı kıyaslanabilir. Hırsızlıktan suçlanmış bir kişinin geçmişte 
ve şimdi mahkemede nasıl yargılandığı ya da geçmişteki bir işçi ile şimdiki işçinin 
hakları açısından nelerin değiştiği ele alınabilir.

2. Bir olay karşısında bireyin rolü ile tutumları “bir kişiyi sorgulama” etkinliği ile irdelene-
bilir. İşlenen konuyla ilgili kişinin rolüne giren öğretmen (duruma göre çok perspektifliliği 
sağlamak için toplumun sırasıyla farklı üyelerinden ikisi rolüne girebilir) sınıfın orta yerine 
konulacak bir sandalyeye oturarak öğrencilerin kendisini sorgulamasını sağlar. O kişiyi 
anımsatacak kıyafetlerin giyilmesi çok daha etkili olacakken bunun yapılamadığı durumda 
bir kâğıt parçasına rolün adını yazıp yakaya iliştirmek de oldukça güçlü tepkiye yol aça-
bilmektedir. Örneğin, totaliter rejimlerin işlendiği bir derste totaliter rejimde yaşayan bir 
kişinin rolüne bürünerek rol oynanabilir. Ya da Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş 
bir baba canlandırılabilir. Diktatörlerin bakışını göstermek için diktatörlerin tipik düşünce 
ve davranışlarını yansıtacak bir kurguda diktatör kılığına girilebilir.

3. Açıklayıcı yazıları da içeren resimler, zihin haritaları, örümcek diyagramları, karikatürler, 
balık kılçığı haritaları işlenen konunun özetlenmesi açısından oldukça kullanışlı olabile-
cekken, akış diyagramları konuyu zaman içinde ve değişime neden olan faktörlerle engel 
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olan faktörleri anlamak için önemlidir. Mümkün olduğu hallerde ve resim iyi kalitede ise 
gerçek fotoğrafların kullanılması önerilir. Resimlere doğru soruların sorulması ise bu 
kapsam için zorunludur. Bu bağlamda sadece “bu resimde ne görüyorsunuz?” türünden 
tasvir soruları yerine öğrencilerin resimden çıkarımda bulunmalarına yönelik sorular 
yöneltilmelidir. Zihin haritaları öğrencilerin konuyla ilgili önceden ne bildiklerini ve dersin 
sonunda ne öğrendiklerini anlamak için etkin olarak kullanılabilir. Ayrıca beyin fırtınası 
yapmak için de işe koşulabilir. Örümcek diyagramları bir olayın farklı boyutlarını ele almak, 
balık kılçığı haritası ise sebep - sonuç ilişkisi kurmak için idealdir.

4. Öğrenciler genellikle karıştırılmış resimler ya da yazılardan oluşan kartları çeşitli ölçütlere 
göre düzenleme etkinliğini oldukça eğlenceli ve öğretici bulmaktadırlar. Örneğin kartlar veya 
resimler belli bir tema çerçevesinde neden-sonucu gösterecek şekilde sınıflandırılabilir. Daha 
yetenekli öğrenciler için bu kartlara hileli (yanlış bilgi verilen) olanlar eklenmek suretiyle 
bunları bulmaları istenebilir. Örneğin, demokrasinin özellikleri kartlar halinde verilerek 
bunları önem sırasına göre ya da önemli-önemsiz şeklinde sınıflandırmaları istenebilir.

5. Özellikle yeni bir konuyla ilgili bir dersin girişinde gizemli bir obje ya da bir objenin 
fotoğrafı iyi bir başlangıç olabilir. Sığınmacılar konusu işlenirken Suriyeli bir çocuğun defteri, 
kalemi ya da ayakkabısının fotoğrafı derse giriş için iyi bir etkinlik olabilir.

6. Belli bir konuya ait A4 formatında bir kâğıda resimler koyarak bunu öğrencilere dağıtmak 
bir konuya giriş yapmak için oldukça faydalı olabilir. Öğrencilere bu resimlerden hareketle 
ilk izlenimlerini söylemeleri istenebilir. Bu etkinlik aynı konuya ait farklı izlenim oluştura-
cak iki set fotoğrafla (iki adet A4 formatında resimler) geliştirilebilir. Konunun sonunda bu 
fotoğraflara yeniden dönülerek ne kadar ilerlemenin / değişimin gerçekleştiği tartışılabilir. 
Örneğin çevre sorunlarının işlenişi sırasında tahrip olmuş eski bir ormanın resimleri işe 
yarar. Dersin sonunda tekrar o fotoğrafa dönülerek çevreye duyarsız kalınması halinde 
varılacak sonuç vurgulanmış olur.

7. Tasvir fikri öğrencilere gazete haberleri, karikatürler veya kısa filmlerle tanıtılabilir. 
Örneğin, yazılı bir açıklama (beyan) veya resim sunularak burada hangi hakların ihlal edildiği 
veya bu durumda demokratik olan ve olmayan tutumların tespit edilmesi istenebilir. Bu 
bireysel bir çalışma ya da küçük grup çalışması şeklinde gerçekleştirilebilir.

8. İki farklı yönetim şeklini, ülkeyi ya da durumu demokrasi ve insan hakları açısından 
karşılaştırmak için iki durumun (ya da bir durumun önceki ve sonraki halinin) detaylarını 
içeren bir tablo faydalı olabilir. Tablonun sütunları benzerlik ve farklılıklar olarak oluşturu-
labilir. Daha az yetenekli öğrencilere tamamlanmış bir tablo verilerek benzerlik ve farklılık 
gösteren şeylerin altını çizmeleri istenebilir.

9. Öğrencilerin “gazeteler daima gerçekleri aktarırlar” şeklinde bir algılarının olması muh-
temeldir. Bu bağlamda medya - okuryazarlığı becerisini de geliştirmek için insan hakları 
ya da demokrasi ile ilgili bir haberin farklı gazeteler tarafından nasıl değerlendirildiğine 
bakılabilir.

10. Öğrencilere sorulacak son soru daima bir yargıya varması ya da bir hipotezle ilgili 
sonuca varmasıdır. Bunu kendi bilgilerini ve sizin sağladığınız kaynakları kullanarak ger-
çekleştireceklerdir.
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XXI. VE XXIV. DERSLER

Öğretmen veya öğretmen adaylarının planladıkları dersler ve geliştirdikleri etkinliklerin uygulamada 
nasıl olduğunu da deneyimlemeye ihtiyaçları vardır. Bu kapsamda eğitimlerinin bu aşamasında bizatihi 
ilkokul dördüncü sınıf için geliştirilmiş etkinlikleri tecrübe ederek dersin giriş-gelişme-sonuç şeklindeki 
yapısının pratikte nasıl uygulandığını ve materyallerin nasıl işe koşulduğunu anlamaları sağlanmaya 
çalışılmıştır. 

Bu dört ders boyunca ilk olarak seviye açısından yetişkinler için nispeten daha uygun olan ve kitabın 
ekinde verilen etkinliği ve ardından  Demokrasi, Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi: İlkokul Dördüncü 
Sınıf için Etkinlik Örnekleri kitabından seçeceğiniz bir etkinliği sanki ilkokul dördüncü sınıfta ders işli-
yormuşçasına uygulayınız. Ardından ders ve materyallerle ilgili olarak genel değerlendirmeler yapınız. 
Özellikle şu hususlar üzerinde düşünmelerini sağlayınız: 

 ➧ Derslerin giriş-gelişme-sonuç şeklinde organize edilmesinin amacı nedir? Böylesi bir yapının 
faydaları nelerdir? 

 ➧ Derste sadece bilgi yerine beceri, değer ve tutumun da geliştirilmesinin nedeni nedir? Beceri ile 
değer ve tutumların geliştirilmesine yönelik neler planlanmıştır? 

 ➧ Materyalleri hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? 

 ➧ Çalışma yaprakları nasıl hazırlanır? 

Örnek Uygulamalar
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XXV.-XXVIII. DERSLER

P ratiğe dökülemeyen şeyler aslında öğrenilmemiş de demektir. Öğretmen ve öğretmen adayları 
Demokrasi ve İnsan Hakları konuları ile ilgili çok şey biliyor olabilirler. Yine bunlar DİHE’nin 
gerekliliğine de inanıyor olabilirler. Ancak eğer sınıf içindeki uygulamaları demokratik ve 
insan haklarına saygılı bir tutuma paralel değilse, ders içerisinde söylediklerinin büyük bir 

bölümü boşa söylenmiş olacaktır. Çünkü öğrenciler konuyla ilgili örnek tutum ve davranış gösteren 
öğretmenlerden en iyi öğrenirler. Bu etkinlikte öğretmen ve öğretmen adaylarının kendi okul yıllarındaki 
deneyimlerinden yola çıkarak sınıf içerisinde demokratik tutumların nasıl olması gerektiği üzerinde 
düşünmeleri sağlanacak ve örnek olay incelemesi yoluyla belirli durumlar karşısında nasıl davranmaları 
gerektiğine hep beraber karar vereceklerdir. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Demokratik bir sınıf ortamı ve sınıf yönetimi nasıl başarılabilir?

EK-1 ve EK-2’yi ikişer kişiye bir tane, EK-3’ü ise dörder kişiye bir tane 
gelecek şekilde çoğaltınız. Grup sayısınca A4 kâğıdı temin ediniz.

50+50+50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar demokratik bir sınıf atmosferinin oluşturulmasının önemi 
ile bunun farklı boyutlarını kavrayacaklardır.

Demokratik bir Sınıf Ortamı Nasıl Başarılabilir? 

63



1. Katılımcılara demokratik bir sınıf ortamı ve sınıf yönetiminin öne-
minden bahsettikten sonra onlarla bir etkinlik gerçekleştireceğinizi 
söyleyiniz. 

2. Tüm sınıfın gözlerini kapatmalarını isteyiniz ve onlarla zaman içinde bir 
yolculuğa çıkacağınızı söyleyiniz. Onlardan lise ya da ilkokul yıllarına 
dönmelerini ve herhangi bir okul gününü hatırlamalarını isteyiniz. 
Aşağıdaki şekilde yönlendirmede bulunabilirsiniz: 

“Çok iyi hissettiğiniz bir gündesiniz ve sınıfa giriyorsunuz. Sıranıza 
doğru giderken arkadaşlarınızla şakalaşıp gülüşüyorsunuz. Akşamki 
maç ya da dizi hakkında sıra arkadaşınızla bir şeyler konuştuktan sonra 
bir anda şimdiki dersinizin o hiç sevmediğiniz hocanın dersi olduğunu 
fark ediyorsunuz. Bu hoca bir türlü sınıfta herkesin rahat ettiği, özgürce 
fikrini söylediği ve derse katıldığı bir sınıf ortamı oluşturamamış-
tır. Ders sizde korku, can sıkıntısı ya da gerginlik hissi oluşturuyor. 
Bu hoca şimdi kapıdan içeri girecek (bu aşamada katılımcılar halen 
gözlerini kapalı halde tutarlarken siz kapıyı açıp kapatabilirsiniz) ve 
dersi işlemeye başlayacak. Bu derste neler geçtiğini özellikle hocanın 
oluşturduğu sınıf ortamı ve sınıf yönetimi tarzı açısından betimleyiniz”

Öğretmen ve öğretmen adaylarından betimlemeyi yazarak gerçek-
leştirmelerini isteyiniz. Aynı zamanda derste ne hissettiklerine dair 
bir resim çizebilirler ya da şiir yazabilirler.

3. Katılımcılar betimlemelerini yaptıktan sonra arzu edenlerin yazdıklarını 
sınıfla paylaşmalarını isteyiniz. Her paylaşımın ardından diğerlerine 
burada dile getirilen hususların tanıdık gelip gelmediğini sorunuz. Kısa 
tartışmalar gerçekleştiriniz. Daha sonra tahtanın yarısına aşağıdaki 
şekilde bir “asık surat” çiziniz: 

Etkinlik aşamaları

5 dakika

15 dakika
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20 dakika

15 dakika

20 dakika

25 dakika

Asık suratın kenarlarına ok çıkartarak “sınıf yönetimi demokratik 
olmayan öğretmen özelliklerini” yazınız. Sınıftaki herkesten dönüt 
almaya çalışınız.

4. 2. maddede yazılan etkinliği bu sefer “sınıfta demokratik tutumu 
benimsemiş ve sevilen bir öğretmen” için gerçekleştiriniz. Katılım-
cılardan aynı şekilde zaman içinde bir yolculuğa çıkmalarını ve bu 
sefer dört gözle gelmesini bekledikleri öğretmenlerinin bir dersini 
düşünmelerini isteyip o derste öğretmenin hangi açılardan uygun bir 
sınıf atmosferi oluşturduğunu ve nasıl demokratik bir sınıf yönetimi 
benimsediğini tasvir etmelerini isteyiniz.

5. Katılımcılar betimlemelerini yaptıktan sonra istediğiniz sayıda kişinin 
yazdıklarını sınıfla paylaşmalarını isteyiniz. Her paylaşımın ardından 
diğerlerine burada dile getirilen hususların tanıdık gelip gelmediğini 
sorunuz. Kısa tartışmalar gerçekleştiriniz. Daha sonra tahtanın diğer 
yarısına aşağıdaki şekilde bir “gülümseyen surat” çiziniz: 

Gülümseyen suratın kenarlarına ok çıkartarak “sınıf yönetimi demok-
ratik olmayan öğretmen özelliklerini” yazınız. Sınıftaki herkesten dönüt 
almaya çalışınız. 

6. Katılımcıların kendi deneyimlerinden oluşturdukları listeyi belirli tema-
lar altında sınıflandırmalarını isteyiniz. Örneğin iletişim becerileri, 
öğretmenin sınıf yönetimi anlayışı ve karakteri gibi. Daha sonra genel 
bir sınıf tartışması ile hangi özelliklere sahip bir öğretmenin demok-
ratik bir sınıf atmosferi oluşturabileceğini belirleyiniz.
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7. Katılımcıların oluşturdukları bu listeyi EK-1’de yer alan listeler ile kar-
şılaştırmalarını ve kendi listelerindeki eksiklikleri buradaki ile tamam-
lamalarını isteyiniz. 

8. Sınıfı dörder kişilik gruplara ayırıp gruplara EK-2’yi dağıtınız. EK-2 
demokratik ve insan haklarına saygılı bir sınıfın nasıl oluşturulması 
gerektiğine dair teorik bilgiler içeren bir okuma parçasıdır. Grupların 
bu metni okumalarını sağlayınız.

9. Gruplara EK-3’ü dağıtınız. EK-3 ortalama bir sınıfta meydana gelmesi 
muhtemel çeşitli örnek olayları içermektedir. Grupların, her bir örnek 
olayla ilgili olarak oluşturdukları listedeki ilkeler ve okuma parçası 
doğrultusunda nasıl davranılması gerektiği ya da meydana gelen bir 
sınıf yönetimi probleminin nasıl çözümlenmesi gerektiğini belirleme-
lerini isteyiniz.

10. Gruplardan seçecekleri bir örnek olayı rol oynama tekniği ile canlan-
dırmalarını isteyiniz. Bunun için gruptaki herkesin etkin bir şekilde 
rol alacağı rol kartları oluşturmalarını ve buna bağlı olarak da kendi 
çözümlerini sınıfa sunmalarını isteyiniz. Dört örnek olayın da rol oynama 
tekniği ile kapsanmasına dikkat ediniz. Her grubun sunumunun ardın-
dan o örnek olayla ilgili diğer grupların çözüm önerilerini de paylaşarak 
tüm sınıf tartışması gerçekleştiriniz.

5 dakika

10 dakika

45 dakika

40 dakika
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EK-1. DİHE’nde Nasıl Bir Sınıf Ortamı ve Öğretmen Tutumu 

Kaynak: “Tool on teacher training for education for democratic citizenship and human rights education” Avrupa 
Konseyi Yayınları.

Nasıl Bir Sınıf Ortamı?

DİHE sırasında sınıf ortamı şu özellikleri barındıracak şekilde oluşturulmalıdır:

 ➧ Aykırı/farklı fikir ve düşüncelere açık

 ➧ Kültürel ve sosyal farklılıklara saygılı 

 ➧ Yetki ve gücün paylaşılmasına hazır 

 ➧ Güven ve dürüstlüğün sağlandığı

 ➧ Sorumluluk ve doğruluğun sağlandığı

 ➧ Kendine ve başkalarına saygılı davranılan

 ➧ Belirsizliğin tolere edildiği ve kararsız durumlara açık bir ortam 

Öğretmen Tutumu 

Etkin bir DİHE için öğretmenlerin şu tutumları benimsemesi beklenir: 

 ➧ Adaletli- Öğrencilere adil bir şekilde davranmalıdır.

 ➧ Açıklık – Öğrencileri dinlemeye ve onlardan öğrenmeye açık olmalıdır. 

 ➧ Tarafsız – Öğrencilerin katkılarına sırasıyla değer vermelidir

 ➧ Empatik – Olayları öğrenci perspektifinden görmelidir. 

 ➧ Kararlı – Önyargılı ve agresif davranışa meydan okumalıdır. 

 ➧ Duyarlı – Duygusal ve tartışmalı konuları dikkatli bir şekilde ele alır.

 ➧ Saygılı – Kültürel ve sosyal farklılıklara değer verir.

 ➧ Sahici – Uygun olduğu durumlarda kendi düşüncelerini paylaşmaya istekli 

 ➧ Öz farkındalık – Kendi önyargılarının farkında 

 ➧ Adanmış ve diyaloğa açık- Tartışmayı özendirir.  
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EK-2. Okuma Parçası 

Demokratik ve İnsan Haklarına Saygılı Bir Sınıf Oluşturma
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan GÖZLER

Demokrasi, çoğunluğun azınlığı yönetmesi değildir. Yalnızca sayı çokluğuna dayalı bir 
yönetim, çoğunluğun azınlığa hükmetmesi olur, demokrasi olmaz. Üstelik sınıfta öğretmen 
çoğunluk da değildir. Demokrasi, azınlıkta kalanların görüşlerinin dinlendiği, haklarının 
gözetildiği, niteliğin sayıya feda edilmediği, tartışma-uzlaşma-inandırma yöntemlerinin 
kullanıldığı bir yönetim biçimidir, sınıfta da böyle işlemelidir. Öğretmen böylece, öğrencileri, 
kendi davranışlarını düşünmeye ve yargılamaya da yöneltmelidir.

Demokratik ve insan haklarına saygılı bir sınıf yönetimi oluşturabilmek “öncelikli” şart-
larımızdan olmalıdır. Sınıf toplumun bir parçası olarak görülmelidir. Demokratik ve insan 
haklarına önem verilen bir sınıftaki öğrenci toplumda da vatandaş rolünü temsil ederken 
demokratik tutum ve becerilere sahip olacaktır. Sınıftaki öğretmenin tutum, davranışları 
ve yönetim becerileri ne kadar istenilen profile uygun olursa o kadar tutarlı bir sınıf ortamı 
oluşur. Öğretmenin güç durumuyla ilgili özellikler, onu, sınıfta gücü paylaşmaya, demok-
ratik bir ortam oluşturmaya götürür. Demokrasi, grubun kendisince yönetilmesidir. Ancak 
grubu yönetecek olanları seçip serbest bırakmayı değil, seçilenlerin kararlarını grubun 
etkilemesini de içerir. Demokrasilerde yönetilenler, yönetimin kararlarını önceden haber 
alabilir, tartışır, görüş ve isteklerini yönetenlere iletir ve bunlar yönetilenlerce gözetilir.

Öğrenciler, yasal metinlerin çerçevesi dışına çıkılmaması koşuluyla, kendilerini yönetme 
fırsatı bulmalıdır. Öğretmen, öğrencileri etkilemek için, informal akran güç yapısını kullan-
malıdır. Bu, yetki ve sorumlulukların öğrencilerle paylaşılması ile olur. Sınıftaki demokratik 
güç dengesi, sınıf olaylarına bir kişinin egemen olmasını engeller.

Bir öğretmenin sınıfta hakim olması gereken dört önemli boyut vardır. Bu boyutlara olan 
hakimiyet sınıfta öğretim becerisini üst düzeye çıkarır. Literatürde sınıf yönetiminin boyutları 
şu şekilde oluşmaktadır;

 ➧ Davranış Boyutu

 ➧ Fiziksel Mekan Boyutu

 ➧ İlişki Boyutu

 ➧ Öğretim Boyutu

Bu boyutlardan öğretim boyutu daha önce XV. ve XVIII. derslerde ele alındığından, burada 
özellikle davranış, fiziksel yapının planlanması ve ilişki-iletişim boyutu ele alınacaktır. 
Öğretmenin nasıl bir ortam oluşturması gerektiğini inceleyelim.
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Davranış Boyutu: Sınıf ortamının istenen davranışı sağlayabilir hale getirilmesi, sınıf ikli-
minin pozitif hale getirilmesi, sorunların ortaya çıkmadan önce tahmin edilmesi yoluyla 
istenmeyen davranışların önlenmesi, sınıf kurallarına uyulmasının sağlanması, yapılmış 
olan istenmeyen davranışların değiştirilmesi bu boyuta ilişkin olarak söylenebilir. Bu açıdan 
bakıldığında öğrencilerin davranışlarının sınıftaki diğer öğrencilerin davranışlarına olumsuz 
etki etmeyecek bir tutuma getirilmesi gerekmektedir. Öğretmen sınıfta istenmeyen dav-
ranış çerçevesini belirlemeli ve bu istenmeyen davranışların sınıfın geneline olumsuz etki 
edeceğini bildirmelidir. Bunun yanında öğretmen istendik yönde devam etmesini istediği 
davranışları belirtmeli ve bu davranışların kazandırılmasında rol model olmalıdır. Öğretmen 
bu kurallar çerçevesinin demokratik tutumu ve sınıftaki diğer öğrencilerin haklarına saygı 
açısından önemli olduğunu vurgulamalıdır. 

Fiziksel Mekan Boyutu: Sınıf ortamının genişliği,ısı, ışık,gürültü,temizlik,estetik, eğitsel 
araçlar,oturma düzeni gibi öğretmenin amaçlar doğrultusunda örgütleyebileceği sınıf 
ortamına ait faktörler bu grupta yer almaktadır. Sınıfın bu tür fiziksel değişkenleri plan-
lanırken öğrencinin ihtiyaçlarını ön plana çıkaran bir tutum izlenmelidir. Sınıfta genetiksel 
ya da sonradan kazanılan duyma eksikliği, görme eksikliği veya ön yada arka sıralarda 
oturmada rahatsızlığı olan öğrenciler olabilmektedir. Bu öğrencilerin yer tahsisi yapılırken 
bu tür istek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmen sınıfın düzenlenmesini 
kendi isteğine göre değil sınıfın beklenti ve seviyesine uygun planlamalıdır. Öğrencilerin 
istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenen sınıfta motivasyon üst düzeyde olacaktır. 

İlişki Boyutu: Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte benimsenerek uygulanması, sınıfta 
öğrenci-öğrenci, öğrenci-öğretmen iletişim ve ilişkilerinin yönetimi demokratik bir sınıf 
için çok önemlidir. Sınıfta öğretmen ve öğrenci değişkenleri arasındaki tüm iletişim yön-
lerinin açık ve iki yönlü olarak kullanılması gerekmektedir. İletişim kanalları kapalı ya da 
sorunlu olan bir sınıfta demokratik tutum kazandırılamaz. Öğrenciler arasında söz ve fikir 
alışverişlerinde, öğretmenleri ile olan iletişimlerinde rahat söz alabilme, kendini ifade 
edebilme gibi becerilerin olumlu bir şekilde yaşatılması gerekmektedir. Sınıf içinde söz 
alabilen ve kendini ifade edebilen bir çocuk toplum içinde de kendisinin söz sahibi olması 
gerektiğini hissedecektir. Bunun yanında farklı görüş ve düşünceleri de saygı ile dinlemeyi 
öğrenecektir. Bu yüzden sınıflarda ilişki boyutu demokratik tutum ve insan haklarına saygılı 
birey olarak yetişmesinde çok önemli bir boyuttur. 
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Örnek Olay 1: Sınıfınızdan o günkü etkinlik için 
çeşitli malzemeler getirmelerini istediğinizi 

düşününüz. Fakir olduğunu bildiğiniz bir öğren-
cinin hiçbir malzeme getirmediğini gördünüz. 

Sınıftaki arkadaşları o öğrenci ile dalga geçmeye 
başlarlar. Bu durumu nasıl idare edersiniz?

Örnek Olay 4: Sınıfınızda kaynaştırma öğren-
cisi var. Dersleri farklılaştırmadığınız için kendi 
seviyesinin üzerindeki konulardan sıkılıp derste 
huzursuzluk yaratıyor. Ayrıca sınıf arkadaşları 
onunla dalga geçiyorlar. Onu fiziksel ve ruhsal 
açıdan rahatsız ediyorlar. Bu iki sorunu nasıl 

çözersiniz? 

Örnek Olay 2: Bir öğrenci 
sürekli olarak sınıfta davranış 

problemleri sergiliyor. Ailesi tara-
fından şiddet gördüğünü biliyorsu-

nuz. Bu öğrenci ile sınıfta nasıl 
baş edersiniz?

Örnek Olay 3: Sınıfınızdaki bir 
grup öğrenci ile diğer sınıfın 

öğrencileri arasında bir araç/gere-
cin paylaşımı yüzünden teneffüste 

kavga çıktığını gördünüz.

EK-3. Örnek Olaylar 
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XXIX.-XXX. DERSLER

O kullarda gerçekleştirilen değerlendirme çoğu zaman dar kapsamıyla (sadece ölçme bağ-
lamında) öğrencilere not verilmesi ve öğretmenden öğrenciye dönük tek yönlü teknik bir 
süreç şeklinde algılanır. Bu bağlamda öğrencilerin göreceli derecesini (birbirlerine göre 
olan başarılarını) ortaya koymak önemlidir. Ancak günümüz dünyasında sürece dayalı 

değerlendirme yaklaşımları da önemsenmeye başlanmıştır. Çünkü değerlendirme daha geniş kap-
samda; öğretmenin ve öğrencilerin kendilerini değerlendirebilmeleri için tahmin edebilecekleri, yargıya 
varabilecekleri ve başarımı ölçebilecekleri her türlü bilgi edinme yolu olarak ele alınmaktadır. Yani 
değerlendirme, belli bir süre içerisinde öğrencinin ne denli geliştiği, eğitim programının ne kadar işe 
yaradığı ve bir dönemde ne derecede başarılı olduğunu anlamaya çalışır. Demokrasi ve İnsan hakları 
eğitimi çok çeşitli yerlerde ifade edildiği gibi sadece belirli bilgilerin öğrencilere aktarılmasından ibaret 
değildir. Bundan çok daha önemli olarak öğrencilerin demokratik ve insan haklarına saygılı bir tutum 
ve davranış geliştirmelerini amaçlar. Tutum ve davranış geliştirme ise bir süreç işidir. Bu sebepten 
DİHE kapsamında gerçekleştirilecek değerlendirme süreç odaklı olmalıdır. 

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Otantik bir değerlendirme nasıl gerçekleştirilebilir?

EK-1, EK-2 ve EK-3’ü ikişer kişiye bir tane gelecek şekilde çoğaltınız. 
Fon kartonları veya A4 kâğıtları temin ediniz. 

50+50 Dakika

AMAÇ

Katılımcılar demokrasi ve insan hakları eğitimi sürecinde gerçekleştiri-
lecek süreç değerlendirmesinin önemini kavrarlar. 

Nasıl Bir Değerlendirme Gerçekleştirmeliyim?

71



1. Tahtaya “değerlendirme” yazıp daire içine alınız ve katılımcılardan 
“değerlendirme” kavramını duyduklarında akıllarına ilk gelen şeyi 
söylemelerini isteyiniz. Gelen dönütleri tahtaya yazınız.

2. Ardından katılımcılarla aşağıdaki değerlendirme tanımını paylaşınız: 

“Değerlendirme öğretmen ve öğrenci arasındaki bir diyalog süreci-
dir. Bu sürecin sonunda öğrenciler ve öğretmen kendilerini daha iyi 
tanırlar”. 

Genellikle değerlendirme katılımcılar tarafından not verme, sınav, sınıf 
geçme gibi kavramlarla tanımlanmışsa, yukarıdaki tanımın ne anlama 
gelebileceğini sınıfla birlikte tartışınız. İlkokul boyunca öğrencilerin 
sınav olmadıkları ya da onlara formal anlamda not verilmediği bir 
sistemin mümkün olup olmadığını tartışınız. Böylesi bir eğitim sis-
teminin amacı ne olabilir? Tartışmada İngiltere örneğini vererek bu 
ülkede ilköğretim düzeyinde formal not verme sisteminin olmadığını 
belirtiniz.

3. Sınıfı iki-üç kişilik gruplara ayırınız. Yukarıdaki tartışmalar sonucunda 
katılımcılardan değerlendirmeyi hangi amaçlarla yapmak gerektiğine 
dair bir liste oluşturmalarını isteyiniz. Ardından listeyi tüm sınıfla 
birlikte oluşturunuz. Eğer yeteri kadar dönüt gelmezse aşağıdaki 
sebepleri katılımcılarla paylaşabilirsiniz:

Değerlendirme;

• Öğrencilerin öğrenme durumlarını, ilgi ve yeteneklerini keşfetmeye 
yardımcı olur.

• Öğrencilerin gelişim düzeylerini gösterir.
• Gelecekteki öğrenme süreçlerini planlamaya yardım eder.
• Belli bir dönemde, öğrencilerin, ulaşması beklenen hedeflere ulaşma 

düzeylerini belirler.
• Öğretim programları ile öğretim yöntem ve tekniklerinin yeterliliğini 

belirlemede yardımcı olur.
• Sonuçlarının paylaşılması, öğretmenlere, öğrencinin kendisine ve 

velilere öğrenme süreci hakkında bilgi sağlar.

Etkinlik aşamaları

5 dakika

15 dakika

15 dakika
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15 dakika

15 dakika

10 dakika

25 dakika

4. Süreç ve sonuç değerlendirmelerinin neler olduğunu katılımcılara 
sorup dönüt alınız. Ardından süreç değerlendirmesinin ne olduğunu 
katılımcılarla paylaşınız. Bunun için aşağıdaki bilgileri kullanabilirsiniz: 

• İlerideki öğretim-öğrenim sürecini geliştirmek için öğretmen ve öğren-
cilere dönüt vermek amacıyla gerçekleştirilir.

• Çoğunlukla sınıf-içi günlük/haftalık değerlendirme yöntemlerini içerir. 
Öğrencilerin neyi bildiği, nasıl anladığı ve neler yapabildiği (beceriler 
ve değerler bakımından) ortaya çıkarılmaya çalışılır. 

• Bunun sonucunda öğrencilerin güçlü ve zayıf yönleri ortaya çıkarıla-
cağından, öğretim-öğrenim sürecinin bir sonraki aşamasının (sonraki 
gün, hafta ya da ayda işlenecekler) nasıl olması gerektiği belirlenir. 

• Bu yönüyle süreç değerlendirmesi çoğu zaman soru-cevap, gözlem 
gibi informal yöntemlere dayanır. 

5. EK-1’de yer alan ve aynı durumla ilgili süreç değerlendirmesi yapan 
bir öğretmen ile yapmayan bir öğretmenin öğrencinin başarısına nasıl 
etki edebileceğini gösteren iki senaryonun katılımcılar tarafından 
okunmasını ve ardından tartışılmasını sağlayınız.

6. EK-2’deki grafiği gruplara dağıtarak sonuç-süreç ve formal-informal 
değerlendirme arasındaki ilişkinin görülmesini sağlayınız. Bu esnada 
değerlendirmenin ne zaman süreç, ne zaman sonuç, ne zaman formal 
ve ne zaman informal olduğunu açıklayınız.

7. EK-3’ü gruplara dağıtınız. Bu çalışma yaprağında çeşitli değerlendirme 
şekillerine örnekler verilmiştir. Gruplardan burada verilen örneklerin 
süreç-sonuç ve formal-informal olup olmadığına karar vermelerini 
isteyiniz. Daha sonra aynı etkinliği sınıfça gerçekleştiriniz. Demokrasi, 
Yurttaşlık ve İnsan Hakları Dersi’nde bu değerlendirme türlerinden 
hangilerinin kullanılması gerektiğini tartışınız.
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8. Bu modülün geriye kalan son 35 dakikasını tüm sürecin değerlen-
dirilmesi amacıyla kullanınız. Bunun için aşağıdaki yöntemlerden bir 
ya da bir kaçını benimseyebilirsiniz:

• Tüm sınıf tartışması ile katılımcıların 30 saatlik eğitimi genel olarak 
değerlendirmelerini isteyebilirsiniz. 

• Katılımcıları dörderli gruplara ayırıp her bir gruba bir fon kağıdı veri-
riniz. Bu fon kağıdına süreç boyunca nasıl hissettiklerinden hareketle 
bir poster hazırlamalarını isteyiniz. Alternatif olarak istasyon tekniği 
kullanılarak katılımcılardan şiir, hikâye, resim ve slogan oluşturma-
larını sağlayabilirsiniz. 

• Her katılımcıya A4 kağıdı dağıtarak süreçin güçlü ve zayıf yanlarını 
belirtmelerini isteyebilirsiniz. Alternatif olarak katılımcılardan süreç 
içerisinde kendilerinin nasıl bir değişim geçirdiklerini betimlemelerini 
isteyebilirsiniz. Bu etkinlikte mutlak suretle okulda somut anlamda 
neleri farklı yapmaya başlayacaklarını belirtmelerini talep ediniz. 

• Sınıfı gruplara ayırarak eğitim süreçlerini yaratıcı drama yoluyla anlat-
malarını isteyebilirsiniz. 
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EK-1. Süreç Değerlendirmesi Neden Gereklidir?

Aşağıda aynı durumla ilgili iki senaryo verilmiştir. Bunları okuduktan sonra süreç değer-
lendirmesinin önemi hakkında sınıf tartışması gerçekleştiriniz. 

BİRİNCİ ÖRNEK

Öğrenci ölçek ve yerel zaman hesaplamalarında sınıf içi etkinliklerinde ve ödevlerinde 
devamlı olarak yanlış yapıyor. 

Öğretmen öğrencinin çalışmalarını ve ürünlerini doğru şekilde değerlendirip not-
landırıyor. Öğrenciye daha çok çalışmasını yazılı ve sözlü olarak belirtmekle birlikte 
öğrenci not kayıtları oldukça düşük seyrediyor. Bu zaman içinde coğrafyadan başa-
rısız bir öğrenci profili inşa edilmesine ve bunun öğrenci tarafından benimsenmesine 
neden oluyor.

İKİNCİ ÖRNEK

Öğrenci ölçek ve yerel zaman hesaplamalarında sınıf içi etkinliklerinde ve ödevlerinde 
devamlı olarak yanlış yapıyor. 

Öğretmen öğrencinin çalışmalarını ve ürünlerini doğru şekilde değerlendirip notlan-
dırıyor. Ancak bu değerlendirmelerin sonunda öğretmen öğrenciyle 5 dakikalık özel 
bir konuşma gerçekleştiriyor. Konuşma sonucunda öğrencinin aslında matematikte 
‘oran’ kavramını yanlış bildiği ortaya çıkıyor. Bunun düzeltilmesi sonucu sonraki 
çalışmalarda öğrenci başarısı ve notları yükseliyor. 
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EK-2. Değerlendirme Çeşitleri
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 ➧ Bir öğrenci gerçekleştirdiği poster çalışmasını öğretmenine gösterir; öğretmen 
ona ‘aferin’ der.

 ➧ Öğretmen sınıfa Birleşmiş Milletler tarafından Evrensel İnsan Hakları Bildir-
gesi’nin ne zaman kabul edildiğini sorar.

 ➧ Öğrenci projesini öğretmene götürür. Öğretmen bunun nasıl geliştirilebileceği 
hakkında dönüt verir.

 ➧ Tüm sınıf yazılı yoklamaya tabi tutulur.

 ➧ Bir grup öğrenci sınıfta drama sahneye koyarlar. Performansları öğretmen ve 
diğer öğrenciler tarafından tartışılır.

 ➧ Öğretmen kötü davranışından dolayı bir öğrenciyi azarlar ve ona ‘eğer bunu 
bir daha yaparsan müdür yardımcısıyla konuşursun’ der.

 ➧ Öğretmen öğrencilerin ürün dosyalarına not verir.

 ➧ Üç öğrenci grup çalışmasında birbirinin belli yeteneklerini (sunum yapma, 
araştırma yapma vb.) geliştirmeye çalışır.

 ➧ Öğretmen sınıfı sözlü sınav yapar.

 ➧ Öğretmen ders sonunda gerçekleştirilen ürünleri sınıf duvarlarına asar. Öğren-
cilerden bunları inceleyip yorum yapmalarını ister.

 ➧ Öğretmen öğrencilerin performans ödevlerine dereceleme, puanlama anah-
tarını kullanarak dönüt verir.
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EK-3. Değerlendirme Türlerinin Sınıflandırılması 

Aşağıda bir sınıf ortamında gerçekleşmesi muhtemel değerlendirme türlerine yer veril-
miştir. Bunları süreç-sonuç ve formal-informal oluşlarına göre sınıflandırınız. 





EK-I

Süre

Anahtar Soru

Materyaller

Engelli insanlar başarısızlığa mahkûm mudurlar?

Grup sayısı kadar büyük fon kâğıdı (her grup için 2 ya da 3 adet), kalem, 
gazete ve dergilerden elde edilen resimler temin ediniz. EK-1 ve EK-2’den 
yeterli sayıda fotokopi çektiriniz. 

50+50 Dakika

AMAÇ

Görme Engelli Bireylere Karşı Farkındalık Yaratmak ve Empati Kurmak
Sedat Dinçer*

Katılımcılar:

B
ilg

i

1
Ülkemizde ve dünyada görme engelli olan ve buna rağmen başarılı olan 
insanları kavrarlar.

B
ec

er
i 2

Görme engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere karşı 
çözümler üretirler.

3 Görme engelli bireylere karşı empati kurarlar.

D
eğ

er

4
Kendi toplumunda, kendi okulunda ve kendi çevresinde görme engelli olan 
bireylerle ilgili önyargılarını değerlendirirler.

5 “Herkesin aslında bir engelli adayı olduğu” bilincini pekiştirirler.

* Oymaağaç İlkokulu, Kayseri



1. Âşık Veysel Şatıroğlu, Cemil Meriç, Doc. Dr. Mithat Enç, Metin Şen-
türk, Louis Braille, Helen Keller, David Blunkent, Erik Weihenmayer, 
David Peterson, Dave Heeley, Kenneth Jernigan, Waichi Sugiyama 
gibi günümüzde ve tarihte başarılı olmuş kişilerin resimlerinden arzu 
edilen bir kaçını hangi alanlarda başarılı olduklarını belirttikten sonra 
gösterip aşağıdaki soruyu yönlendiriniz

• Resimlerini gördüğünüz bu kişilerin ortak özelliği ne olabilir?

Katılımcıları tahminde bulunmaları için cesaretlendiriniz. Daha sonra 
gözlerini kapatmalarını ve hayatlarını bundan sonra göremeyerek 
yaşayacaklarını düşünmeleri isteyiniz. Gözleri kapalıyken bu yeni 
durumda hayatlarının nasıl değişeceğini, arkadaşları ile olan iliş-
kilerinin nasıl olacağını, iş ve aile yaşamlarının nasıl bir dönüşüm 
geçireceğini düşünmelerini isteyiniz. Katılımcılar gözlerini açtıktan 
sonra onlara ne hissettiklerini sorup dönüt alınız. 

2. Kendi çevrelerinde ya da okul hayatlarında (hatta bizatihi kendileri 
bile olabilir) görme engelli bireyler olup olmadığını öğrenip aşağıdaki 
sorulara cevap alınız: 

• Bu tür insanlar nasıl sorunlarla karşılaşıyorlar? 
• Diğer bireylerin onlara karşı tavırları nasıl?

3. Katılımcıları 4’lü gruplara ayırınız. Görme engelli bir insanın kısa hayat 
hikâyesini içeren EK-1’deki metni gruplara dağıtarak okumalarını 
isteyiniz. (Bu aşamada grubun daha iyi empati yapmalarını sağla-
mak amacıyla rol oynama ve drama tekniği de kullanılabilir. Sınıftan 
gönüllü bir öğrenci,  EK-1’de hikâyesi verilmiş kişinin yerine geçip 
metni okuyabilir.) 

Metin okunduktan sonra gruplardan bu ve benzeri kişilere yönelik 
ayrımcılığın neler olabileceğini tartışmalarını ve listelemelerini iste-
yiniz. Bu metin görme engelli olan ve görme engelli bireyler için çok 
önemli bir buluş olan Braille alfabesini (Görme engelliler alfabesi) 
bulan kişinin hikâyesidir.

Ardından ayrımcılığa ve eşitsizliğe yol açan sebeplerin neler olabile-
ceğini belirlemelerini isteyiniz. Bununla karşılaştırılabilecek başka 
ayrımcılıkların neler olabileceğini sorunuz.

Etkinlik aşamaları

7 dakika

8 dakika

20 dakika

İŞ
LE

N
İŞ

 /
 S

Ü
R

EÇ

80

 E
K

-I



10 dakika

15 dakika

30 dakika

4. Sınıf olarak engel, engelli birey, empati ve farkındalık kavramla-
rını tartışınız. Sözlük kısmında verilen tanımları en son siz söyleyiniz. 

5. Katılımcılardan bir öğretmen olarak özelde görme engelli genelde ise 
herhangi bir engeli olan bireylere nasıl destek olunabileceğini grup 
içinde listelemelerini hatırlatınız. Bu aşamada toplumsal dinamikleri 
ve kültürel yapıyı da dikkate almalarını isteyiniz.

Grup listeleri oluşturulduktan sonra görme engelli bireylere nasıl 
destek verilmesi gerektiğini, onlara karşı empati kurup onların duygu 
ve düşüncelerini daha iyi anlamamız gerektiğini, görme engelli bireyle-
rin karşılaştığı problemleri ve bu problemlere nasıl çözümler üretilmesi 
gerektiğini tüm sınıfla birlikte tartışınız.

6. Dersin sonunda öğrencilerden görme engelli bireylerin günlük hayatta 
karşılaştığı problemlerle ilgili poster ya da broşür hazırlamalarını 
isteyiniz. Gazete ve dergilerden görme engelli bireylerle ilgili önceden 
getirilen resimler kullanılabilir. Poster ya da broşürün ders boyunca 
tartışılan konular kapsamında engelli bireylerin günlük yaşantılarına 
yardımcı olacak nitelikte olmasına özen gösterilmelidir. Posterlerin 
tasarlanmasının ardından gruplardan posterlerini sınıfa sunmalarını 
isteyiniz. Bu süreçte en iyi posteri oylama yoluyla seçebilirsiniz. 

SÖZLÜK

Engel: Bir şeyin yapılmasını önleyen neden.

Engelli: Yaralanma, fiziksel veya zihinsel bir rahatsızlık nedeniyle bazı hareketleri, 
duyuları veya işlevleri kısıtlanan (kişi).

Ayrımcılık: Bir kişi ya da grubu önyargı sebebiyle ya da taraflı bir şekilde haksız 
muameleye tabi tutma.

Farkındalık: Farkındalık, bireyin şimdiki anı hissederek yaşamasını, yargılarından 
arınmasını, düşünce ve duygularına mesafe koyarak dikkatini toplamasıdır. 

Empati: Dış dünyayı karşımızdaki kişinin penceresinden görmeye çalışmak. Ken-
disini karşısındaki kişinin yerine koyup onu anlamaya çalışmak.
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EK-1. Louis Braille’nin Hayatı

Louis Braille (d. 4 Ocak 1809 - ö. 6 Ocak 1852), görme engelliler için dünya çapında okuma 
ve yazma için kullanılan körler alfabesinin sistemini icat etti. Braille, 1’den 6’ya kadar belli 
bir düzen içinde sıralanmış kabartmalı noktaları parmaklarla üstünden geçerek okunur. Özel 
karakterler içeren Asya dilleri dışında hemen hemen her dile uyarlanmıştır. Louis Braille’in 
kendisi de görme engelliydi.

Louis Braille Paris’in yakınındaki Coupvray köyünde doğdu ama çocukluğunun büyük bir 
bölümünü Lisle’da geçirdi. Babası Simon-René Braille saraçtı. Üç yaşında babasının yatak 
odasında saraç iğnesiyle sol gözüne hasar verdi. Bu olay sol gözünü tamamen kör etti ve 
sempatetik oftalmiya (sympathetic ophthalmia) sağ gözünü de etkiledi; 6 yaşında tamamen 
kör oldu. Bazen ailesine “Niye her zaman aydınlık?” gibi sorular sorardı. Görme engeline 
karşın ailesinin de desteğiyle Braille, okula okuma ve yazması isteninceye kadar devam etti.

Braille 7 gibi erken bir yaşta Paris’te bulunan, dünyanın ilklerinden biri olarak kabul edilen 
Institution Royale des Jeunes Aveugles (Genç Körler Kraliyet Enstitüsü)’den burs kazandı. 
Aldığı burs bir kör olarak kaderini değiştirdi; o günlerde başka bir kör gencin kaderi sokak-
larda para dilenmekti. Ancak okulun şartları çok da iyi değildi. Braille’e öğün olarak kuru 
ekmek ve su veriliyor bazı öğrenciler de istismar edilip ceza olarak odalara kilitleniyorlardı.

Braille sistemi aslında Charles Barbier’in Napolyon’un talebi doğrultusunda, askerlerin 
gece karanlığında ışık olmaksızın anlaşmalarını sağlamak için geliştirdiği sisteme dayanır. 
Barbier’in sistemi çok karışık ve öğrenilmesi zordu zira askeriye tarafından da reddedilmişti. 
1821 yılında Charles Barbier Paris Millî Enstitüsü’nün körler bölümünü ziyaret etti ve Louis 
Braille ile tanıştı. Braille, Barbier’in en büyük hatâsının, alfabesinin sahip olduğu temsilî 
harflerin insanın parmağını hareket ettirmedikçe anlaşılamaması olduğunu söyledi ve bu 
yüzden sembolden bir diğerine hızlıca geçilemiyordu. Kendisinin değişikliği, kör alfabesinde 
devrim yapan 6’lı nokta sistemiydi.

Braille aydın ve yaratıcı bir öğrenciydi, okulunda yetenekli bir çello ve org çaları oldu, ülkesi 
Fransa’nın her yerindeki kiliselerde org çaldı.
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