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İNKILÂP TARİHİ VE 

ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 

MÜZÂKERE KONULARI 
  

 

Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. 

Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri öğretmenlerimizin 

katılımıyla komisyonlar oluşturuldu. Bu komisyonlar, belirlenen ana başlıklar çerçevesinde ilgili 

dersleri müzakere ettiler ve dile gelen görüşler raportörler tarafından yazıya geçirildi. İllerde 

birleştirilerek gönderilen bu dosyalardan seçilen bazı önemli maddeler “Eylül-2014 Mesleki 

Çalışmalarda” öğretmenlerimizin görüş alışverişine ve müzâkerelerde bulunmasına esas olması için 

buraya alınmıştır. Bu metin, yayınlanmış bir eser, akademik bir çalışma veya Din Öğretimi Genel 

Müdürlüğünce hazırlanan bir rapor değildir. Ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde belirtilen 

mesleki çalışmalar çerçevesinde, alan öğretmenlerinin görüşlerinden oluşan ve birbirinden farklı 

teklifleri de içeren bir metindir. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ederiz. 
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1-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KAZANIMLAR 
 

1. Ünite kazanımlarından hedeflenen başarının elde edilmesi için ünite konularının 
kronolojik sıralamaya göre verilmesi daha faydalı olacaktır. 

2. Ünite 4. kazanımda verilmesi gereken Çanakkale savaşının daha detaylı verilmesi ve 
Milli rûhu yansıtması açısından önemlidir. 

3. Ünite kazanımlarında Kurtuluş savaşında cepheler konusunda Milli mücadele rûhunu 
yansıtacak kazanımlara yer verilmelidir. 

4. V. Ünite Atatürk’ün ilkeleri ünitesinin daha kısa ve somut bir şekilde verilmesi 
kazanımlardan elde edilecek başarıyı artıracaktır.  

5. VI. Ünite Atatürk Dönemi Türk dış politikası kazanımlarının günümüz dış politik 
gelişmeleri ile ilişkilendirilmeli ve uygun kazanımlar eklenmelidir. 

6. V. Ünitede yer alan “Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri” konusuna programda 22 saat 
ayrılmıştır. Bu fazla gelmektedir. Bunun 14 saatlik bölümünün 4 saatlik kısmının VI. 
Ünitedeki “Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası” konusuna, 6 saatlik kısmının “Kurtuluş 
Savaşında Cepheler” konusuna, 4 saatlik kısmının “Milli Mücadeleye Hazırlık” 
konusuna taksim edilmesi hem programın aksatılmaması hem de kazanımların 
öğrencilere daha iyi verilmesi açısından olumlu olacaktır. 

7. V. Ünitenin kazanımlarına verilen süre azaltılarak 10. sınıfın son ünitesinin bazı 
kazanımları bu yıla aktarılmalıdır. Bu sayede Trablusgarp ve Balkan savaşlarına yer 
verilmiş olur. 

8. Lozan bir bütün olarak ele alınmalıdır. Lozan’dan sonraya bırakılan sorunlar ve 
çözümleri Lozan ile birlikte ele alınmalıdır. 
 

 
2- ÖĞRETİM YÖNTEM-TEKNİKLERİ VE  MATERYALLERİ 
 

1. Beyin Fırtınası, Gösteri, Soru-cevap, Rol Yapma, Drama, Benzetim, İkili ve Grup 
Çalışmaları, Eğitsel Oyunlar, Takrir, gibi çeşitli teknikler ders ve konunun içeriğine 
göre uygulanmalıdır. 

2. Eğitimde FATİH projesi çerçevesinde etkileşimli tahta ve tabletler; gereğine uygun 
kullanılırsa teknolojinin okula yansıması yönüyle çok mühim bir yer tutmaktadır. Bu 
bağlamda derslerin görselleştirilmesi, öğrencilerin öğrenim süreçlerini, konuyu 
kavrama ve sonuca ulaşma durumlarını doğrudan etkilediği için mutlak surette göz 
önünde tutulmalıdır.  

3. Klasik yöntemlerden soru ve cevap yöntemiyle, öğrencilerin ders içinde sürekli aktif 
tutulması da faydalı olmaktadır. 

 
3- SINIF YÖNETİMİ VE AKADEMİK BAŞARI 
 

1. Hangi dersin öğretmeni olursa olsun etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak için 
öğretmenin öğrencileri tanıması gerekir. Bunun için de; 
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a. Etkili bir öğrenme ortamı için ünite etkinliklerini planlamak, ders etkinliklerini 
düzenlemek, öğrencilerin ilgi ve gereksinmelerine uygun yöntem ve teknikleri 
seçmek, en uygun değerlendirme tekniklerini kullanmak, 

b. Her öğrencinin bireysel farklılıklarına göre ve gizil güçlerine uygun olarak en üst 
düzeyde gelişmelerine yardım edebilmek, 

c. Öğrencinin sağlıklı bir kişilik geliştirmesi kendini gerçekleştirebilmesi, çevresine 
olumlu ve dinamik bir uyum sağlaya bilmesine yardımcı olabilmek, 

d. Öğrencilerin gerçekçi bir benlik kavramı geliştirmelerine ve kendi problemlerini 
çözebilme gücü kazanmalarına yardım edebilmek, 

e. Öğrencileri ilgileri, güdüleri, yetenekleri doğrultusunda kedilerine en uygun 
öğrenim dalına ve mesleğe yöneltebilmek, 

f. Öğrencileri belli bir mesleğe hazırlamak, bu meslekle ilgili davranışları 
kazanmalarına yardım edebilmek, 

g. Sınıf içi ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek, 
h. Genelde okullarda düzenlenecek eğitim programları için uygun olacak bireyleri 

ayırmak ve sınıflandırmak için öğretmenin öğrencileri tanımasını sağlamak. 
i. Okul rehberlik servislerini aktifleştirmek, 
j. Okul veli öğrenci üçgeninin daha aktif bir şekilde kurulması ve öğrencinin 

kendisini sadece okul değil velisi de takip ediyor bilincinin oturtulması 
gerekmektedir.  

2. Öğrencilerin günlük performanslarını artırabilmek ve derse güdüleyebilmek amacıyla 
sürekli öğrencinin derse katılımını artı ve eksi ile değerlendirmek ve bu sonucun 
performans notuna yansıtılması başarıyı ve derste otokontrolü sağlamaktadır. 

3. Öğrencilerin konuya hazırlıklı vaziyette sınıfa gelmelerinin sağlanması gereklidir. Bu 
durumda sınıf yönetiminde ve akademik başarıda istenen sonuçlara ulaşılacaktır. 

4. Sınıfı bir sistem olarak algılamayı gerektiren sınıf yönetiminin eğitim ve öğretim 
üzerindeki etkisi genel kabul gören bir anlayış biçimidir. Etkili bir sınıf yönetimi 
olmaksızın sınıf ortamında öğrenciye kazandırılmak istenen davranış biçimlerinin 
istenen düzeyde gerçekleşebileceğini söyleyebilmek zordur. 

5.  Sınıf yönetimi, kaynakları örgütleme, çevreyi etkili bir biçimde düzenleme, öğrenci 
gelişimini gözleme, ortaya çıkabilecek öğrenci sorunlarını önceden tahmin edebilme 
gibi unsurları içeren sınıftaki hayatın bir orkestra gibi yönetilmesidir. 

6. Öğretmen, plânlamadan, önceden tahmin edemeyeceği sorunların üstesinden gelme ve 
öğrenciyi istenilen amaçlar yönünde eşgüdümlemeye kadar geniş bir yelpaze 
içerisinde sınıf ortamının örgütlenmesini yönetim becerilerine dayalı olarak 
düzenleyebilmelidir. Bu düzenlemenin istenen düzeyde gerçekleşebilmesinin, sınıftaki 
olaylar örgüsünün tek tek parçalarını değil, tümünü birden göz önünde tutularak 
başarılabileceği söylenebilir. Öğretmenler öğrencilerin sadece yetenek ve öğrenme 
alışkanlıklarına değil, aynı zamanda davranışlarına da dikkat etmelidirler. Davranış 
kontrolü sınıf yönetiminin önemli bir öğesidir. 

7. Sınıfın karmaşıklığını ve çeşitliliğini eşgüdümleyen, öğrenme çevresini daha etkili bir 
şekilde oluşturan bir yöntem olarak sınıf yönetimi, sınıftaki uygulamaların tümüyle 
ilişkilidir. Bu uygulamaların hazırlayıcısı ve yönlendiricisi olarak öğretmen 
davranışları öğrenme hedeflerine ulaşmada önemli bir etkendir. Bu nedenle öğrenci 
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ihtiyaçları çerçevesinde öğretmen gerektiğinde bir lider, gerektiğinde bir arkadaş 
olabilmelidir. Uygun bir ortam oluşturulduğunda, doğru program ve doğru 
yöntemlerle her insanın öğrenme isteğinin artacağı ve “bütün öğrencilerin 
öğrenebileceği” söylenebilir. 

 
5- SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 
 

1. Kültürel etkinlikler bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılmalıdır. 
2. Kutlama ve anma etkinliklerinin bütün sınıflarda etkileşimli tahta teknolojisi de 

kullanılarak uygulanabilir. 
3. Kutlama ve anma etkinlikleri kulüp çalışması olarak belirlenip verilebilir. Kulüplerin 

daha verimli bir şekilde içeriğinin doldurulması gerekmektedir.  
4. Duvar gazetesi etkinliği dijital ekran ya da televizyon kullanılarak daha modern hale 

getirilmelidir. (Okul ile ilgili duyurular, üniversite sınavını kazanmış öğrencilerin 
listesi, okulun aldığı ödüller başarılar bu ekrandan duyurulabilir.) 

5. Sınıf panoları daha etkin kullanılmalıdır. 
6. Her sınıfın kendine ait bir etkinlik planlaması olmalıdır. 
7. Sosyal etkinlik saatinin daha etkin kullanılması sağlanabilir. 
8. Kitap okuma saatinin bütün okulda uygulatılarak bu alışkanlığın kazanılmasını 

sağlanabilir. 
9. Dersler ile ilgili kazanımların daha aktif olabilmesi için okul gezilerinin mümkün 

olduğu kadar yapılması gereklidir.  
10. Özellikle akademik başarısı arttırılmak istenen öğrencilerin kendini okula ait 

hissetmesi ve okulun amaçlarını, kurallarını benimsemesi için ilgi ve yetenekleri 
doğrultusunda herhangi bir sosyal ve kültürel etkinliğe katılması büyük önem 
taşımaktadır. 

11. Tarih zümresi olarak “Sosyal ve Kültürel Etkinlikler” çerçevesinde herhangi bir yere 
gezi yapılması planlandığında bazı mevzuat engelleri söz konusu olmaktadır. Buradaki 
çözüm ise, yasal prosedürlerin sadeleştirilerek sadece okul müdürlüğüne yazılı bir 
dilekçe verilmesi şeklinde daha kolay olacağı düşünülmektedir. 

 
 
6- ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
 

1. Öğretmenler öğrencilerini değerlendirirken kısa cevaplı, çoktan seçmeli, doğru-yanlış, 
eşleştirmeli sorulardan oluşan soru tekniklerini kullanabileceği gibi performansa 
dayalı değerlendirme yapmak için; açık uçlu sorular, gözlem formları, posterler, 
öğrenci ürün dosyaları, projeler, performans ödevleri de kullanılabilirler. Ayrıca 
öğretmenler görüşmeler yapıp, öğrencilerin kendilerini ve akranlarını 
değerlendirmelerine fırsat vererek öğrenme süreçleri hakkında bilgi edinirler. 

2. Sınavlardan birinin MEB tarafından merkezi olarak yapılması önerilebilir. 
3. Yazılı olduğu gün öğrencinin yazılı çalışmak için diğer derslerin işlenememesi veya 

yazılı olduğu için diğer derslere dikkatini verememesine karşın sınav haftası yapılarak 
o hafta sadece sınavın yapılması ve derslerin işlenmemesi planlanabilir. 
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4. Sınıflar arasındaki seviyeler farklı ama soruları aynı olduğundan ortak sınavlar gerçek 
başarıyı yansıtmamaktadır.  

5. Ortak sınavlarda öğretmen kendi sınavını yapamadığı için gerekli açıklamaları 
yapamamaktadır.  

6. Yapılan ortak sınavlarda başarı ortalamasının  % 50 nin altına düşmesi durumunda 
sınav tekrarının yapılması, öğrencileri sınava çalışmamaya teşvik etmiş, öğretmeni 2 
sınav yapmaya mecbur bırakmıştır. Öğrenciler bilinçli olarak sınavı tekrar ettirme 
yoluna gittikleri de olabilmektedir. 

 
 
7- MESLEKİ GELİŞİM  

 
1. Öğretmenlerin genel kültür, özel alan ve pedagojik formasyon konularında bilgilerini 

arttırıcı faaliyetler gerçekleştirmeye,  yeni beceriler kazanmaya, eğitim ve öğretimde 
karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmaya, öğrencinin ve çevrenin ihtiyaçlarına 
göre plan ve programlar hazırlamaya yönelik faaliyetler yapılması gerekmektedir.  

2. Hizmet içi eğitimlerin daha aktif bir şekilde uygulanması öğretmen ve öğrencilerin 
daha kaliteli bir eğitime sahip olmasını sağlamaktadır.  

3. Branşlara göre güncel olarak yapılan sınavlar çıkan sorular takip edilmelidir. 
4. Özellikle anlaşılması zor olan konular günlük hayatla bağdaştırılarak anlatılmalıdır. 

Bu yüzden güncel olaylar yakından takip edilmelidir. Teknolojik gelişmelerden 
haberdar olunmalıdır. 

5. İdeal öğretmen, yapılandırmacı yaklaşımın gerektirdiği biçimde, öğrenme / öğretme 
etkinliklerini iyi planlamak; eski “geleneksel” tutumlardan vazgeçip, “öğrenci 
merkezli” öğretmeye doğru yol almak; düşünen, sorgulayan, araştıran, eleştiren, çok 
yönlü okuyan bireyler yetiştirebilmek için öğrencileri etkin kılmalıdır. Ürün kadar 
öğrenme sürecine de önem vermek gerekir. Öğrenme / öğretme ortamlarını iyi 
düzenleyebilmek, öğrencilerin beş duyu organını etkileyerek ve onlara zengin 
öğrenmeler yaşatacak ortamları yaratabilmek, bireysel farklılıkları göz önüne alıp, 
bilgi teknolojilerini düzenle ve etkili bir biçimde kullanabilmek de ideal öğretmenin 
özellikleri arasında yer almalıdır. 

6. Öğretmenlik, belli kaynaklardaki bilgileri öğrencilere aktarma işi değildir. 
Öğretmenlik, bir ulusun ileriki kuşaklarını biçimlendirmek, toplumdaki bozulma ve 
değişmeleri düzeltmek için çabalamaktır. Bunun için öğretmen, toplumu 
biçimlendirdiğini hiçbir zaman unutmamalıdır.  

7. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri açısından yurt içi ve yurt dışı gezi imkânlarının 
sağlanması öğretmen bilgi, beceri ve donanımını pozitif etkileyecek ve global dünyaya 
uyum sağlamış bir eğitimci tipi ortaya çıkacaktır.  

8. Öğretmenlere hem mesleki hem de genel mana da bilgi, beceri ve donanım 
kazandıracak özellikle mahalli hizmet içi kursların işin gerçek uzmanlarınca ve 
uygulamalı olarak verilmesi gereklidir.  

 
 
 
 


