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Öz: Etkili vatandaşlık; haklarını bilmek, kullanmak, sorumluluklarının bilin-
cinde olmak, bu sorumlulukları yerine getirmek ve diğer insanların haklarına 
saygı duymaktır. Değerler de vatandaşlık anlayışının oluşturulmasında toplum-
sal tutum ve beklentileri yansıtmaktadır. Değerleri benimsemiş bireylere hem 
etkili vatandaşların yetiştirilmesi hem de toplumsal devamlılık için ihtiyaç du-
yulmaktadır. Dolayısıyla değerlerin ve Sosyal Bilgiler dersinin etkili vatandaş 
profilinin geliştirilmesinde önemli rolü bulunmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin 
temel amacının vatandaşlık eğitimi olduğu düşünüldüğünde etkili vatandaş pro-
filinin geliştirilmesinde Sosyal Bilgiler dersinin önemli bir ayağı olan değer-
ler ve değerler eğitiminin önemi anlaşılmaktadır. Bu araştırmanın amacı etkili 
vatandaşlık eğitiminde değerler ve değerler eğitimine yönelik Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerinin düşüncelerini ortaya koymaktır. Araştırma olgubilim desenin-
de tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’nin çeşitli illerinde 
görev yapan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden Sosyal Bilgi-
ler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veriler elektronik posta yoluyla 
gönderilen yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Veriler araştırma 
soruları çerçevesinde betimsel analiz yoluyla çözümlenmiştir. Sosyal Bilgiler 
öğretmenlerinden elde edilen veriler vatandaşlık ve değerler arasındaki ilişkiyi 
değerlerin vatandaşlığın şekillenmesine katkı sağladığı; etkili bir vatandaşın va-
tanseverlik, sorumluluk, dürüstlük, çalışkanlık, bilimsellik, saygı ve eşitlik gibi 
değerlere sahip olacağı; Sosyal Bilgiler dersinin yine benzer değerlerle etkili 
vatandaşlık eğitimine katkı sağladığı ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda 
verilen değerlerin etkili vatandaşlık eğitimi için yeterli olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Etkili vatandaşlık, Değerler, Sosyal bilgiler, Öğretmen, 
Düşünce.

&

Abstract: Effective citizenship; is the knowledge of one’s rights and how to 
claim them, being aware of the responsibilities, and how to fulfill these respon-
sibilities and to respect the rights of other people. Values reflect social attitudes 
and expectations in the formation of citizenship concept. Individuals who em-
brace values are needed both for the upbringing of effective citizens and for 
social continuity. Therefore, Social Studies courses have an important role in 
developing effective citizen profile. The aim of this study is to reveal the Social 
Studies teachers’ opinions about values and values education in terms of ef-
fective citizenship education. The research made use of the Phenomenological 
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design. Study group of the research consist of 19 teachers who is working in 
various cities of Turkey. The data were obtained through a structured interview 
form. The data were analyzed by descriptive analysis. As a result of this study, 
Social Studies teachers explain the relationship between citizenship and values 
that which values contribute to the formation of citizenship. Teachers also state 
that Social Studies course contributes to effective citizenship education with 
similar values and they believe the values given in the Social Studies Curricu-
lum are sufficient for effective citizenship education. 

Keywords: Effective citizenship, Values, Social studies, Teacher. 

(The Extended Abstract is at the end of the article)

Giriş

Vatandaşlık, devletin bireye sunduğu temel hak ve özgürlüklere sahip yasal bir 
statüdür (Üstel, 2005). Birey ve devlet arasındaki ilişkilerden doğmuş olup, bi-
reyin devlete devletin de bireye karşı sorumluluklarını kapsar (Doğanay, 2005). 
Vatandaş, toplumsal hak ve sorumlulukları çerçevesinde bilgi sahibi olan, top-
lumun bugünü ve geleceği ile ilgili konularda fikir sahibi ve karar alma meka-
nizmalarına aktif olarak katılan kişidir (Demircioğlu, 2008). Vatandaşlık, belirli 
bir vatana aidiyet duyma ve o vatana ait ortak değerler, yasal düzenlemeler, 
örf, adetler gibi toplumsal düzenlemelere uyma davranışıdır (Uğurlu, 2011). 
Vatandaşlık hem bireyin psikolojisi hem de yasal statüsü ile ilgili verileri içer-
mektedir (Çarkoğlu ve Kalaycıoğlu, 2014). Vatandaşlık genel olarak bir ülkede 
ikamet etme hakkı, o ülkenin yasalarına göre korunma hakları ve bu haklar do-
layısıyla ortaya çıkan sorumluluklara sahip olma olarak ifade edilebilir (Shin ve 
Bernardz, 2018). Devletlerin anayasalarında da genellikle vatandaşlık, doğum 
yeri ve nesep esasına göre tanımlanmaktadır (Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Araştırma Merkezi [TBMMAM], 2011). Bu anlamda vatandaşlık hukuki, siyasi 
ve sosyo-ekonomik boyutları olan çok yönlü bir kavramdır. 

 Yerleşim yerlerinin kurulmaya başladığı dönemlerden beri toplumların en 
büyük hedeflerinden birisi toplumun beklenti ve ihtiyaçlarını özümsemiş bi-
reyler yetiştirmek olmuştur. Çünkü toplumların devamlılığını sağlayabilmek ve 
toplumdaki ihtiyaçları karşılayabilmek topluma aidiyet duygusuyla bağlanmış 
bireylerle mümkündür. Vatandaşlık kavramı, toplumsal hayatta farklı şekillerde 
ele alınmaktadır. Bunlardan birisi de etkili vatandaşlık kavramıdır. 
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 Etkili vatandaşlık; haklarını bilmek, kullanmak, sorumluluklarının bilincinde 
olmak, bu sorumlulukları yerine getirmek ve diğer insanların haklarına saygı 
duymaktır. Demokratik toplumlarda bireylerin bilgi, beceri ve değerler boyu-
tunda vatandaşlığın gerektirdiği özelliklere sahip olmasıdır (National Council 
for the Socal Studies [NCSS], 2010). Etkili vatandaş, yaşadığı kültürü benim-
seyerek onu geliştirmeye çaba harcayan ve bu yolda uğraş veren kişiler olarak 
tanımlanabilir (Safran, 2008). Correia (2002) etkili vatandaş kavramını, birey-
lerin diğer bireylere, topluma ve devlete karşı hak ve sorumluluklarını kullan-
ma yetkisine sahip olması olarak açıklamaktadır. Andrews, Cowell, Downe, 
Martin, Turner (2008) etkili vatandaşlığı topluma uyum sağlama ve demokra-
tik kararlar verebilme olarak ifade etmektedirler. Etkili vatandaş; aktif, üreten, 
düşünen, sorgulayan, geliştiren ve problem çözme becerilerine sahip (Phillips, 
2003; Kan, 2009a); günümüz dünyasına ayak uydurabilen, teknoloji ve dijital 
okuryazarlığa sahip bireylerdir (Miller 1995; Berson ve Berson 2003). Kısa-
ca etkili vatandaşlık bireyleri toplum hayatına hazırlayan ve toplumsal hayatta 
rol almasını sağlayan nitelikler olarak düşünülebilir (Milli Eğitim Bakanlığı 
[MEB], 2018). 

 Ülkenin ve toplumun devamlılığını sağlamak ve toplumsal yapıyı güçlendire-
rek ileriye götürmek bireyleri ancak ortak amaçlarda birleştirerek ve vatandaş-
lık bilinci kazandırarak sağlanabilir. Vatandaşlık bilinci ülkenin siyasi yapısını, 
eğitim sistemini, işyeri verimliliğini, sosyal refahı ve genel olarak gelişmişlik 
düzeyini etkiler (Hablemitoğlu ve Özmete, 2012). Vatandaşlık bilincini taşıyan 
bireyler ülkesini ve ailesini koruyan ve seven, ailesi ve topluma karşı görev 
ve sorumluluklarının farkında, eleştirel düşünebilen ve mantıklı kararlar vere-
bilen, diğer kişilerle iyi iletişime sahip ve empati kurabilen, toplum için çaba 
harcayan, dürüst, çevresindeki problemlerin farkında ve bu problemlere duyarlı 
olan ve güncel olayları takip eden kişilerdir (Kızılay, 2015). Gelişen, değişen 
ve güncellenen toplum ihtiyaçları ve eğilimleri dikkate alındığında vatandaşlık 
eğitiminin de bu yönde gelişimi ve değişiminin bir gereklilik olduğu ortaya 
çıkmaktadır (Tezci, 2002).

 Etkili vatandaşların yetiştirilmesi için hiç şüphesiz okullara, öğretmenlere ve 
program hazırlayıcılara önemli görevler düşmektedir. Çünkü çağımızda bireyle-
rin yaşadıkları topluma doğru ve en etkili bir şekilde adapte olmalarını sağla-
mak amacıyla vatandaşlık eğitimi ile ilgili dersler okutulmaktadır. İyi ve etkili 
bir vatandaşın sahip olduğu kazanım, beceri ve davranışları elde edebilecekleri 
doğru yaklaşımlar doğru eğitim ve öğretim araçları ve buna uygun bir öğretim 
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programının gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Phillips, 2003; Kan, 2009b). Et-
kili vatandaşlık, genel olarak vatandaşlık ve bireyleri topluma ve toplumla ilgili 
boyutlara hazırlama bakımından tüm derslerin genel olarak amaçlarından biri olsa 
da bu amaçla ortaya çıkmış olan Sosyal Bilgiler dersinin temel amaçlarından bi-
risidir. Nitekim Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarında bireylerin iyi ve etkili birer 
vatandaş olarak yetiştirilmesine yönelik hedefler görülmektedir (MEB, 2018). Bir 
ilk ve ortaokul dersi olan Sosyal Bilgilere düşen en büyük görev bireyleri topluma 
uyumlu, toplumu geliştirebilecek, toplumsal sorunlarla ilgilenen vatandaşlar ola-
rak yetiştirmektir. Bu görevin ilk ve ortaokul düzeyinde verilen bir dersin temel 
amaçlarından biri olması (Ersoy, 2007; Yeşil, 2002) vatandaşlık eğitimine erken 
yaşlardan itibaren başlanmasının önemini göstermektedir. Vatandaşlık eğitimi ile 
bireylerin yaşadıkları topluma uyumlu bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenir 
(Çelik, 2008). Demokratik yönetimlerde toplumun yönetimi, geleceği ile ilgili 
kararlarda aktif katılımcı olması beklenen bireylerin vatandaşlık eğitimi sayesin-
de doğru adımlar atabileceği ve doğru kararlar alınmasında aktif rol oynayabi-
leceği düşünülen bireyler ile sağlanır. Bu nedenle okullarda öğrencilere sunulan 
vatandaşlık eğitimi ile öğrencilerin bireyler olarak içinde yaşadıkları toplumun 
sorun ve beklentilerinden haberdar olarak bu sorunlara çözüm üretebilecek, bu 
sorunlarla mücadele edebilecek donanıma sahip olmaları beklenmektedir (Demir-
cioğlu, 2008). Toplumda yaşayan her bireyin bilgili, problem çözücü, katılımcı, 
sorumluluk sahibi ve toplumsal sorunlara duyarlı bir varlık olarak yaşaması etkili 
vatandaş olmanın temel nitelikleridir. 

 Etkili ve sorumlu bir vatandaşın sahip olması gereken temel özelliklerden biri 
de değerleri benimsemesidir (NCSS, 2012). Değer kavramına ilişkin literatürde 
çeşitli tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Halstead ve Taylor (2002) değer 
kavramını, davranışlara rehberlik eden ilkeler, temel inançlar ve belirli eylemle-
rin iyi veya arzu edilebilir olduğuna karar verilen standartlar olarak; Raths, Har-
min ve Simon (1966) değeri, bireyin gurur duyduğu inanç, duygu, davranış ve 
zorlama olmaksızın birçok alternatiften düşünülerek seçilmiş ve tekrar edilebilen 
hareketler olarak tanımlamaktadırlar. Ayrıca değer kavramı, sosyal hayatın açık-
lanmasında yararlanılan (Yazıcı, 2014) ve aynı zamanda vatandaşlık tipinin oluş-
turulmasında toplumsal tutum ve beklentileri yansıtan bir inanç sistemi olarak da 
ifade edilebilir (Rokeach, 1973). Bir toplumun geleceği değerlerini benimsemiş 
ve bu değerleri ete kemiğe büründüren bireylerin varlığına bağlıdır. Değerler bi-
reylerin problemlerle başa çıkabilmesinde ve eyleme geçmesinde güç kaynağı-
dırlar (MEB, 2018). Değerlerin bir başka özelliği de bireyleri etrafında birleş-
tirebilmesidir. Bu durum değerlerin zaman içerisinde oluşarak anonimleşmiş 
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olması ile açıklanabilir. Değerleri benimsemiş bireylere hem etkili vatandaşların 
yetiştirilmesi hem de toplumsal devamlılık için ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim 
ihtiyaçlar, eğilimler ve gelişmelerle tanımı farklılaşan vatandaşlığın tam olarak 
gerçekleşebilmesi için bireyin içinde yaşadığı toplumun değerlerini öğrenerek on-
ları içselleştirmesi gerekmektedir. Değerler toplumun, grubun ya da birlikte ya-
şayan insanların hayatlarında kurdukları ve zaman içerisinde gelişen düzenlerini 
koruyarak devamını sağlamak amacıyla o toplumun çoğunluğu tarafından kabul 
edilmiş ortak düşünce, ahlaki ilkeler ve toplumsal kurallardır. Değerler, vatan-
daşlık tipinin oluşturulmasında toplumsal tutum ve beklentileri yansıtmaktadır. 
Değerleri benimsemiş bireylere hem etkili vatandaşların yetiştirilmesi hem de 
toplumsal devamlılık için ihtiyaç duyulmaktadır.

 Sosyal Bilgiler dersi, amaç ve kapsam olarak vatandaşlığı ele alan bir derstir. 
Sosyal Bilgiler dersinin ortaya çıkışı amacı ve yapısı itibariyle bireyleri top-
luma uyumlu birer vatandaş olarak yetiştirmek olduğu söylenebilir. Bu dersin 
temel amacının vatandaşlık eğitimi olduğu düşünüldüğünde etkili vatandaş pro-
filinin geliştirilmesinde Sosyal Bilgiler dersinin önemli bir ayağı olan değerler 
ve değerler eğitiminin önemi anlaşılmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Sosyal 
Bilgiler öğretmenlerinin etkili vatandaşlık eğitiminde değerler ve değerler eği-
timine yönelik düşüncelerinin belirlenmesi gerekmektedir.

 Yabancı literatür incelendiğinde farklı eğitim düzeylerinde görev yapan öğ-
retmenlerin değerlerini kültürler arası karşılaştırmalar şeklinde inceleyen ve 
öğretmenlerin, ahlak eğitimindeki görevlerini belirlemeye yönelik araştırma-
lara (Leblanch, 2007; Coombs-Richardson ve Tolson, 2005; Veugelers ve Kat, 
2003); ergenlerin ve gençlerin değerlerini çeşitli değişkenler çerçevesinde ele 
alan araştırmalara (Owens, 2005; Silfver, 2007; Miethe, 2001; Bohning, Hod-
son, Foote, McGee ve Young,1998); değer öğretimi, karakter eğitimi, karşılaşı-
lan sorunlar ve hizmet öncesi öğretmen eğitiminde değerler eğitimine yönelik 
araştırmalara (Thornberg, 2008; Lewis, 2007; Chandler, 2005; Ledford, 2005; 
Moore, 2005; Willemse, Lunenberg ve Korthagen, 2005; Revell, 2002; Veu-
gelers, 2000); değerlerin öğretimi ve eğitimiyle (Wright, 2005; Farmer, 2010) 
ilgili araştırmalara rastlanmaktadır.

 Türkiye’deki literatür incelendiğinde ise öğrencilerin değerleri kazanma dü-
zeylerini (Beldağ, 2012); Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı uygulama 
kılavuzunda yer alan etkinliklerin değer eğitimi yaklaşımları açısından duru-
munu (Yiğittir ve Kaymakcı, 2012); ders kitaplarındaki değerlere karşı tutum-
ları (Tahiroğlu, 2011); ilköğretim beşinci sınıf Sosyal Bilgiler dersinde değer 
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eğitiminin nasıl gerçekleştiğini (Çengelci, 2010); öğretmenlerin değer yönelim-
lerini (Gedik Güney, 2010); Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer 
alan değerlerin kazandırılma sürecine ilişkin öğretmen görüşlerini (Kılıç-Şa-
hin, 2010); öğretmenlerin değer öğretiminde kullandıkları yöntemleri (Akbaş, 
2009); öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer 
almasını öngördükleri değerler ve hangi değerlerin neden öğretileceğine dair 
görüşleri (Tay, 2009); sınıf öğretmenlerinin ve tarih öğretmenlerinin değer eği-
timi hakkında görüşleri (Yıldırım, 2009; Tokdemir, 2007); Eğitim Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği öğrencilerinin, değer öğre-
timi hakkındaki görüşlerini (Kurtdede Fidan, 2009); geleneksel ve demokratik 
değerlere yönelik öğrenci tutumlarını (Ulusoy, 2007); değer eğitimine yönelik 
genel açıklamaları içeren (Yazıcı, 2006) ve yeni ilköğretim Sosyal Bilgiler dersi 
programında insan hakları ve değer eğitiminin yer alış biçimini anlatan (Tezgel, 
2006) tanıtıcı çalışmalar ile değer eğitimi kapsamında ele alınabilecek öğret-
menlerin değer tercihleri (Sarı, 2005); Türk Milli Eğitim Sisteminin duyuşsal 
amaçlarının ilköğretim II. kademede gerçekleşme derecesinin değerlendirilme-
si (Akbaş, 2004); ilköğretim Sosyal Bilgiler programında ulusal ve evrensel 
değerlerin yer alma sıklığını (Evin ve Kafadar, 2004) belirlemeye çalışan çalış-
malar mevcuttur. Ders kitaplarında geçen değerlerin belirlenmesi, vatandaşlık 
eğitimiyle ilgili öğretmenlerin düşünceleri, Sosyal Bilgileri oluşturan farklı di-
siplinlerin değerlerle ilişkisi, değerlerin hangi yollarla kazandırılması gibi de-
ğerler eğitimi uygulamaları konularında birçok çalışmanın olduğu ancak etkili 
vatandaşlık eğitiminde değerler eğitimi ve öğretmen görüşlerinin alındığı bir 
çalışmaya (Demirhan-İşcan ve Demir, 2009; Hablemitoğlu ve Özmete, 2012; 
Sağlam, 2012; Karasu Avcı, 2016; Çevik Kansu, 2015; Kan, 2010; Kurtdede 
Fidan, 2009; Balcı ve Yanpar Yelken, 2010; Çelikkaya, Filoğlu ve Öktem, 2013; 
Ersoy ve Şahin, 2012; Yaşar ve Çengelci, 2012, Som ve Karataş, 2015, Faiz ve 
Yazıcı, 2018; Karasu Avcı ve Faiz, 2018) doğrudan rastlanmamaktadır. Bu bağ-
lamda etkili vatandaşlık eğitiminde değerler ve değerler eğitiminde öğretmen 
görüşlerinin tespit edilmesinin gereği ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda araş-
tırmanın problem cümlesi “Sosyal bilgiler öğretmenlerinin etkili vatandaşlık 
eğitiminde değerler ve değerler eğitimine yönelik düşünceleri nelerdir?” olarak 
belirlenmiştir.
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Yöntem

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin deneyimlerinden yola çıkılarak 
düşünceleri ele alındığı için nitel araştırma modellerinden olgubilim deseni ter-
cih edilmiştir. Olgubilim, bağımsız katılımcıların deneyimlerinden oluşan olgu-
nun detaylı tanımlandığı araştırma sorgulamaya dayalı bir yöntemdir (Creswell, 
2012; Fraenkel ve Wallen, 2009).

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubunu farklı yerlerde (köy, kasaba, ilçe, il) görev 
yapan 19 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğret-
menlerin farklı yerleşim birimlerinden seçilmesinin nedeni öğretmenlerin fark-
lı mekânlarda farklı tecrübeler geçirmeleridir. Bu bağlamda kolay ulaşılabilir 
örneklem türlerinden uygun örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Uygun 
örnekleme, araştırmacıya zaman, para, ulaşım vb. yönlerden kolaylık sağlayan 
ve araştırmaya o an için istekli ve uygun olan insanların seçildiği bir örnekleme 
çeşididir (Creswell, 2012; Marshall, 1996).
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Demografik Bilgileri
Sıra No Cinsiyet Mesleki Deneyim Çalışılan Yer
1 Erkek 0-5 Yıl İlçe
2 Erkek 16-20 Yıl İlçe
3 Kadın 0-5 Yıl İlçe
4 Erkek 6-10 Yıl Köy
5 Kadın 6-10 Yıl İlçe
6 Erkek 6-10 Yıl İl
7 Erkek 11-15 Yıl İl
8 Erkek 11-15 Yıl İl
9 Kadın 16-20 Yıl Köy
10 Erkek 0-5 Yıl İlçe
11 Erkek 6-10 Yıl Kasaba
12 Kadın 0-5 Yıl İl
13 Erkek 11-15 Yıl Köy
14 Erkek 11-15 Yıl İl
15 Erkek 21 Yıl ve Üstü İl
16 Erkek 21 Yıl ve Üstü İl
17 Kadın 16-20 Yıl İl
18 Erkek 21 Yıl ve Üstü İl
19 Erkek 21 Yıl ve Üstü İl

Araştırmaya katılan öğretmenlerin 14’ü erkek, 5’i kadın olmak üzere top-
lam 19’dur. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri incelendiğinde 4’ünün 0-5 yıl, 
4’ünün 6-10 yıl, 4’ünün 11-15 yıl, 3’ünün 16-20 yıl, 4’ünün ise 21 yıl ve üstü 
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görev yaptığı görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin 3’ü köyde, 1’i kasabada, 5’i 
ilçe merkezinde, 10’u ise il merkezinde görev yapmaktadır.

Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada veriler görüşme formu yoluyla elde edilmiştir. Görüşme formu 
yapılandırılmış görüşme formu şeklinde tasarlanmıştır. Araştırmada Sosyal Bil-
giler öğretmenlerine aşağıdaki sorular yöneltilmiştir:

1. Değerler ve vatandaşlık eğitimi arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 

2. Etkili bir vatandaşın sahip olduğu değerler nelerdir?

3. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’ndaki hangi değerler etkili vatandaş-
lık eğitimi için daha önemlidir? 

4. Etkili vatandaşlık eğitimi için 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na ek-
lenmesi gereken değerler var mıdır? Varsa bu değerler nelerdir? Yoksa neden 
olmadığını belirtiniz.

5. Etkili vatandaşlık eğitimi için değerler öğrencilere hangi yollar kullanılarak 
kazandırılmalıdır? Açıklayınız.

6. Etkili vatandaşlık eğitiminde değerlerin kazandırılması boyutunda Sosyal 
Bilgiler öğretmenlerinin rolleri nelerdir? Açıklayınız.

Verilerin Analizi

Elde edilen veriler NVIVO 11 programında betimsel analiz yoluyla çözümlen-
miştir. Betimsel analiz, elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve 
yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır. Elde edilen veriler daha önceden belir-
lenen çerçeveye göre düzenlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2003).

Araştırmanın Geçerliği ve Güvenirliği 

Nitel araştırmalarda geçerlik; araştırmacıların, katılımcıların ve okuyucuların 
verilerin analizi sonucu elde edilen bulgulardan aynı şeyi anlamaları ve aynı 
çıkarımda bulunmalarıdır (Creswell, 2012). Bu araştırmada ise geçerlik, elde 
edilen bulguların ayrıntılı bir şekilde açıklanması ve bulgulara ilişkin öğretmen 
adaylarının görüşlerine doğrudan yer verilmesi yoluyla sağlanmaya çalışılmış-
tır. Nitel araştırmalarda güvenirlik; elde edilen verilerin birden fazla kodlayıcı 
tarafından analiz edilmesi ve görüş ayrılığına düşülen durumlarda ortak bir ka-
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rara varılması olarak açıklanmaktadır (Creswell, 2012). Bu araştırmada araştır-
macılar verilerin kodlanması, sınıflara ayrılması ve kategori geliştirme sürecin-
de yer almıştır. Görüşlerde meydana gelen farklılıklar araştırmacıların bir araya 
gelmesi ve ortak bir karara varmaları ile çözümlenmiştir. Patton (2014) nitel 
araştırmalarda güvenirliği sağlamak için yapılan bu işlemi analizci üçgenlemesi 
olarak açıklamaktadır. Bu araştırmada başlangıçta araştırmacılar kategorilere 
ve verilmek istenen kodlamalarda ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak daha sonra bir 
araya gelerek ortak bir noktada birleşmişlerdir.

Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin etkili vatandaşlık 
eğitiminde değerler ve değerler eğitimine yönelik düşüncelerine ait bulgular 
tablolar halinde sunulmaktadır. Öğretmenlerin sorulara verdiği cevaplara alt 
problemler halinde aşağıda verilmektedir.

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre değerler 
ve vatandaşlık eğitimi arasında nasıl bir ilişki vardır?” şeklindedir. Bu alt prob-
leme ilişkin öğretmenlerin düşünceleri Tablo 2’de verilmektedir:
Tablo 2: Öğretmenlerin Değerler ve Vatandaşlık Eğitimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Görüşleri
Tema Doğrudan İlişkili Birbirini Kapsayıcı Birbirini Tamamlayıcı Olumlu Etkileme
% 42,1 31,5 15,8 10,6
Ö1 √
Ö2 √
Ö3 √
Ö4 √
Ö5 √
Ö6 √
Ö7 √
Ö8 √
Ö9 √
Ö10 √
Ö11 √
Ö12     √
Ö13     √
Ö14     √
Ö15     √
Ö16 √
Ö17 √
Ö18 √
Ö19 √
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Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin bu alt probleme ait düşünceleri 4 tema 
altında toplanmıştır. Bu temalar “birbiri ile doğrudan ilişkili, birbirini kapsayıcı, 
birbirini tamamlayıcı ve birbirini olumlu etkileme özelliğine sahip” şeklindedir. 
Öğretmenler %42,1 ile en fazla “birbiri ile doğrudan ilişkili” temasına ilişkin 
düşüncelerini belirtmişlerdir. Bu temayı %31,5 ile “birbirini kapsayıcı”; %15,7 
ile “birbirini tamamlayıcı” ve %10,5 ile de “birbirini olumlu etkileme özelliğine 
sahip” temaları izlemektedir. 

 “Birbiri ile doğrudan ilişkili” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait 
görüşler şu şekildedir: 

“Doğrudan ilişki vardır. Değerlerine sahip olan birey iyi bir insan olur. (Ö17)”, 
“Değerler toplumda birlik ve beraberliği sağlayan unsurlardır. Vatandaşlık eğiti-
minde amaç kendi hakkını, hukukunu bilen, aynı zamanda başkalarının hakkını 
gözeten, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirmektir. Vatandaşlık eğitiminde bu 
çerçeve içerisinde yetişen bireyler değerlere sahip olmuş olacaktır. Bu nedenle 
doğrudan ilişkilidir. (Ö18)”

Ö17 kodlu öğretmen değerlere sahip olan bireyin aynı zamanda etkili vatan-
daş olacağını da düşünmekte iken Ö18 kodlu öğretmen değerlerin vatandaşlık 
eğitiminin bir parçası olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla her iki öğret-
mende değerleri doğrudan etkili vatandaşlık ile ilişkilendirmektedir. 

“Birbirini kapsayıcı teması” ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler 
şu şekildedir: 

“Yakın ve kapsayıcı. (Ö4)”, “Vatandaşlık eğitimi değerleri içinde barındırmak-
tadır. Adalet, vatanseverlik gibi değerler vatandaşlık eğitiminin temel konularını 
oluşturmaktadır. (Ö12)”

Ö4 kodlu öğretmen değerler ve etkili vatandaşlığın birbirini kapsayıcı oldu-
ğunu ifade ederken Ö12 kodlu öğretmen ise bazı değerlerin vatandaşlık eğitimi-
nin temel konuları olduğunu belirtmektedir. 

“Birbirini tamamlayıcı” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüş-
ler şu şekildedir: 

“Birbirinin tamamlayıcısıdır. (Ö8)”, “Birbirini tamamlıyor değer olmadan 
vatandaşlık eksik kalır. (Ö11)”, “Programdaki değerler vatandaş olmanın ge-
reklerindendir. Vatandaşlık eğitiminin temelini değerler oluşturmalıdır. (Ö19)” 
şeklinde ifade etmişlerdir.

Ö8 ve Ö11 değerlerin etkili vatandaşlık eğitiminin tamamlayıcısı olduğunu 
belirtirken Ö19 ise vatandaşlık eğitiminin temelinde değerlerin bulunduğunu 
ifade etmiştir.
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“Birbirini olumlu etkileme” özelliğine sahip teması ile ilgili öğretmenlerden 
bazılarına ait görüşler şu şekildedir: 

“Vatandaşlık başlı başına soyut ve anlam yönü ile güçlü bir kazanımdır. De-
ğerler eğitiminin öğrenciye aktarımı vatandaşlık bağının oluşumunu da olumlu 
etkiler. (Ö1)” “Değerler eğitimi iyi bir vatandaş olma yolunda etkilidir. (Ö7)”

Ö1 ve Ö7 kodlu öğretmenler değerlerin bireyin iyi vatandaş olmasını olumlu 
yönde etkilediğini belirtmektedirler. Dolayısıyla da değerler ve iyi vatandaşlık 
arasında birbirini etkileme bakımından olumlu bir özellik olduğu söylenebilir. 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre etkili bir 
vatandaşın sahip olduğu değerler nelerdir?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin 
öğretmenlerin düşünceleri Tablo 3’te verilmektedir. 

Tablo 3: Öğretmenlere Göre Etkili Vatandaşın Sahip Olduğu Değerler

D
eğ

er

Va
ta

ns
ev

er
lik

So
ru

m
lu

lu
k

Ç
al

ış
ka

nl
ık

D
ür

üs
tlü

k

A
da

le
t

Sa
yg

ı

Ö
zg

ür
lü

k

D
uy

ar
lıl

ık

Ya
rd

ım
se

ve
rli

k

Se
vg

i

D
ay

an
ış

m
a

B
ağ

ım
sı

zl
ık

Eş
itl

ik

A
ile

 b
irl

iğ
in

e 
ön

em
 v

er
m

e

Ta
sa

rr
uf

B
ili

m
se

lli
k

%

17
,6

11
,7

11
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5,
8

5,
8

4,
4

4,
4

2,
9

5,
8

2,
9

2,
9

5,
8

2,
9

2,
9

1,
4

Ö1 √ √ √ √
Ö2 √ √
Ö3 √ √ √
Ö4 √ √

Ö5 √

Ö6 √ √ √

Ö7
Ö8 √ √
Ö9 √ √ √ √ √

Ö10 √ √

Ö11 √ √ √

Ö12 √ √

Ö13 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Ö14 √ √ √

Ö15 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Ö16 √ √ √ √
Ö17 √

Ö18 √

Ö19 √ √ √ √
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Araştırmanın bu sorusunda öğretmenler etkili bir vatandaşın sahip olduğu de-
ğerlere ilişkin birden fazla değer belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre etkili bir 
vatandaşın sahip olması gereken en önemli değerler sırasıyla %17,6 ile “vatan-
severlik”; %11,7 ile “sorumluluk” ve “çalışkanlık” ve %10,2 ile “dürüstlük” 
değerleridir. Bu değerleri %5,8 ile “adalet” ve “saygı”; %4,4 ile “özgürlük” 
ve “duyarlık”; %2,9 ile “yardımseverlik”, “sevgi”, “dayanışma”, “bağımsız-
lık”, “eşitlik”, “aile birliğine önem verme” ve “tasarruf”; %1,4 ile “bilimsellik” 
değeri izlemektedir. 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan 18 
değerden 16’sını öğretmenlerin etkili vatandaşlık için gerekli olan değer olarak 
belirttiği görülmektedir. Öğretmelerden bazılarının araştırmanın bu sorusuna 
ilişkin düşünceleri aşağıda verilmektedir: 

 “Çalışkanlık, dürüstlük, vatan sevgisi, sorumluluk nedeni ülkeye vatandaşlık 
bağının bu değerleri gerektirmesi. (Ö1)”, “Vatanseverlik, çalışkanlık çünkü bun-
lar olmadan vatandaşlık eğitimi olmaz. (Ö3)”, “Vatansever, sorumluluk sahibi, 
dürüst, duyarlı, çalışkan, adil olmalı. Çünkü insan önce vatanını sevmeli ve sev-
gisini sorumluluklarını yerine getirerek göstermeli. Duyarlı ve çalışkan olma-
dan da etkili vatandaş olunamaz. (Ö9)”, “…sorumluluk, çünkü vatanseverlik 
vatan için sorumluluk getirir. (Ö12)”,“Her şeyden önce saygı ve sevgi olmalıdır. 
Çünkü insanların birbirine saygı ve sevgisinin olduğu durumlarda insanlar diğer 
değerleri daha kolay benimseyecek ve uygulayacaklardır. (Ö14)” 

 Öğretmenler etkili vatandaşlık için kendilerine göre en önemli değerleri 
belirtmişlerdir. Ö1, Ö2, Ö9, Ö12 ve Ö14 belirttikleri değerlerin vatandaşlık 
eğitiminde en önemli değerler olduğunu düşünmektedirler. Dolayısıyla etkili 
vatandaşlık niteliğine sahip bireylerin de bu değerleri taşıyan bireyler olduğu 
söylenebilir. 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre Sosyal 
Bilgiler Öğretim Programı’ndaki hangi değerler etkili vatandaşlık eğitimi için 
daha önemlidir?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin öğretmenlerin düşünceleri 
Tablo 4’te verilmektedir: 
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Tablo 4: Öğretmenlere Göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda Yer Alan ve Etkili Vatandaşlık 
Eğitimi İçin Önemli Olan Değerler
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Ö1 √ √  √
Ö2 √ √
Ö3 √ √ √
Ö4 √ √
Ö5 √ √
Ö6 √ √ √ √
Ö7  √
Ö8 √ √  √
Ö9 √
Ö10 √ √
Ö11 √ √
Ö12 √
Ö13 √ √ √ √ √
Ö14 √ √ √
Ö15 √
Ö16 √ √ √ √  √ √
Ö17 √ √ √ √ √  √  √ √  √ √ √
Ö18
Ö19 √

Öğretmenlere göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda etkili vatandaşlık 
eğitimi için önemli olan değerlere ilişkin 15 farklı değer belirtmişlerdir. Bu 
değerler en fazla sırasıyla %19,2 ile “vatanseverlik”; %11,5 ile “dürüstlük”; 
%9,6 ile “çalışkanlık”, “özgürlük” ve “sorumluluk” şeklinde sıralanmaktadır. 
Bu değerleri %7,6 ile “adalet”; %5,7 ile “saygı” ve “yardımseverlik”; %3,8 ile 
“sevgi”, “duyarlılık”, “eşitlik” ve “aile birliğine önem verme”; %1,9 ile “daya-
nışma”, “bilimsellik” ve “barış” değerleri izlemektedir. Öğretmelerden bazıları-
nın araştırmanın bu sorusuna ilişkin düşünceleri aşağıda verilmektedir:

“Vatan sevgisi, duyarlılık ve sorumluluk alma. Vatandaşlık bağını olumlu an-
lamda desteklemesi. (Ö1)”, “Adalet, özgürlük ve çalışkanlık. (Ö4)”, “Dürüst-
lük. Bu değer olmadan da etkin ve başarılı olunamaz. (Ö6)”, “…Sorumluluk, 
çünkü vatandaşlık görevlerinin yerine getirilmesi sorumluluk almayı gerektirir. 
(Ö12)”, “Özgürlük, eşitlik, dürüstlük, hoşgörü, saygı, sevgi ve vatanseverlik 
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gibi değerler her zaman sosyal bilgiler dersi için olmazsa olmaz denilen değer-
lerdir. (Ö16)”

 Öğretmenlerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan değerlere yö-
nelik farklı görüşler belirttikleri söylenebilir. Ö1 kodlu öğretmen vatanseverlik, 
Ö4 kodlu öğretmen adalet, Ö6 kodlu öğretmen dürüstlük, Ö12 kodlu öğretmen 
sorumluluk ve Ö16 kodlu öğretmen özgürlük değerini belirtmiştir. Bu değerler 
dışında öğretmenlerin farklı değerleri de belirttikleri görülmektedir. Buna göre 
öğretmenlerin programda yer alan değerleri etkili vatandaşlık anlamında önem-
li buldukları anlaşılmaktadır. 

Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre etkili 
vatandaşlık eğitimi için Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na eklenmesi gere-
ken değerler var mıdır?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin öğretmenlerin dü-
şünceleri Tablo 5’te verilmektedir:

Tablo 5: Etkili Vatandaşlık Eğitimi İçin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na Eklenmesi Gereken 
Değerlere İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tema Programdaki değerler yeterlidir Eklenmesi gereken değerler vardır

% 68,4 31,5

Ö1 √
Ö2 √
Ö3  √
Ö4  √
Ö5  √
Ö6  √
Ö7  √
Ö8 √
Ö9 √
Ö10  √
Ö11 √
Ö12  √
Ö13 √

Ö14 √

Ö15  √

Ö16  √

Ö17 √

Ö18 √

Ö19 √
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Araştırmanın bu alt problemine ilişkin öğretmenlerin düşünceleri 2 tema altın-
da toplanmıştır. Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmenler “programdaki değerler 
yeterlidir” ve “eklenmesi gereken değerler vardır” şeklinde düşüncelerini be-
lirtmişlerdir. Öğretmenlerin %68,4’ü programdaki değerlerin yeterli olduğunu 
düşünürken, %31,5’i de eklenmesi gereken değerler bulunduğunu düşünmekte-
dirler. Programdaki değerlerin yeterli olduğunu düşünen öğretmenler bu değer-
leri kazanan öğrencilerin gelecekte etkin bir vatandaş olacağını düşünmektedir-
ler. Programa eklenmesi gereken yeni değerler olduğunu düşünen öğretmenler 
ise bu eklenmesiyle birlikte etkili vatandaşlık eğitimine katkı sağlanabileceğini 
belirtmektedirler. Öğretmelerden bazılarının araştırmanın bu sorusuna ilişkin 
düşünceleri aşağıda verilmektedir.

 “Programdaki değerler yeterlidir” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait 
görüşler şu şekildedir:

 “Gerekli kazanımlar vardır önemli olan kazanımı daha güzel aktarmak. (Ö1)”, 
“Gerekli değerler belirlenmiş önemli olan bunları öğrencilere doğru bir şekilde 
aktarabilmektir. (Ö6)”, “Yeni bir değerden çok, eldeki değerleri öğrencilerimize 
iyi vermemiz gerekir. (Ö15)”

 Ö1, Ö6 ve Ö15 kodlu öğretmenler programda var olan değerlerin etkili va-
tandaşlık eğitimi için yeterli olduğunu ancak önemli olan konunun bu değerle-
rin etkili bir şekilde kazandırılması olduğunu vurgulamaktadırlar. 

 “Eklenmesi gereken değerler vardır” teması ile ilgili öğretmenlerden bazıla-
rına ait görüşler şu şekildedir:

 “Öğretmene saygı... (Ö8)”, “Hoşgörü ve merhamet olabilir. (Ö9)”, “Milliyet-
çilik eklenebilir.(Ö11)”, “Empati kurabilme, çevre bilinci ve çevreye uyum ek-
lenebilir.(Ö14)”

Öğretim programına etkili vatandaşlık için eklenmesi gereken değerler ol-
duğunu düşünen Ö8 kodlu öğretmen öğretmene saygı değerinin eklenmesini 
gerektiğini belirtmiştir. Ancak saygı değeri zaten programda yer alan bir de-
ğerdir. Ö9 kodlu öğretmenin belirttiği değerler programda yer almamaktadır. 
Ö11 kodlu öğretmen milliyetçiliğin bir değer olarak eklenmesini belirtmiştir. 
Bu kavramın bir değer olup olmadığı üzerine tartışılabilir. Vatanseverlik değeri 
kapsamında da bu kavram kazandırılabilir. Ö14 kodlu öğretmen ise empati ve 
çevre bilinci değerlerinin yer alması gerektiğini belirtmiştir. Programda empati 
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ve çevre okuryazarlığı beceri olarak geçmektedir. Dolayısıyla programa eklen-
mesi gereken değerlerin hoşgörü, merhamet gibi programda bulunmayan değer-
ler olabileceği söylenebilir. 

Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın beşinci alt problemi “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre etkili 
vatandaşlık eğitimi için değerler öğrencilere hangi yollar kullanılarak kazan-
dırılmalıdır?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin öğretmenlerin düşünceleri 
Tablo 6’da verilmektedir:
Tablo 6: Etkili Vatandaşlık Eğitimi İçin Değerlerin Kazandırılabileceği Yollara İlişkin Öğretmen 
Görüşleri
Tema Yaparak-Yaşayarak Rol Model Olmak Gezi-Gözlem

% 47,3 36,8 15,7

Ö1 √

Ö2 √

Ö3 √

Ö4 √

Ö5 √

Ö6 √

Ö7 √

Ö8 √

Ö9 √

Ö10 √

Ö11 √

Ö12 √

Ö13 √

Ö14 √

Ö15 √

Ö16 √

Ö17 √

Ö18 √

Ö19 √

Öğretmenlerin bu alt problem çerçevesindeki ifadeleri 4 tema altında toplan-
mıştır. Bu temalar “yaparak-yaşayarak”, “rol model olmak” ve “gezi-gözlem” 
şeklindedir. Öğretmenler en fazla sırasıyla %47,3 ile “yaparak-yaşayarak”, 
%36,8 ile “rol model olmak” ve %15,7 ile de “gezi-gözlem” yoluyla değerlerin 
kazandırılabileceğini belirtmişlerdir. Öğretmelerden bazılarının araştırmanın bu 
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sorusuna ilişkin düşünceleri aşağıda verilmektedir. 

 “Yaparak-yaşayarak” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler 
şu şekildedir: 

 “Yaparak yaşayarak ve örnek davranışların öğretmen tarafından sergilenmesi 
ile kalıcı öğretimin gerçekleşmesi daha başarılı olur. (Ö1)”, “Yaparak yaşayarak 
öğretilmeli. (Ö11)”, “Günlük hayatın içinden örnekler vererek, yaparak ve yaşa-
tarak kazandırılmalıdır. (Ö17)”

Ö1, Ö11 ve Ö17 kodlu öğretmenler öğrenciler için yaparak-yaşayarak öğreti-
min kalıcı olduğundan ve öğrencilerin gerçek hayat örneklerinden yola çıkarak 
deneyim kazanacaklarını belirtmektedirler. 

 “Rol model olmak” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler şu 
şekildedir:

 “Öğrencilerin değerleri kazanmasında öğretmenlerin rol model olması önem 
arz etmektedir. (Ö13)”, “Öğretmenler hatasız davranmalı. Örnek insanlar ol-
malı. Davranışlarıyla estetik duruşuyla kıyafetiyle vs. Yani her yönüyle hisset-
tirmeli. Zaten öğrenci bizi taklit edecektir. Kitap okuma yarışmaları ile bu işler 
olmaz, nasihat etmekle olmaz. (Ö19)”

 Ö13 ve Ö19 kodlu öğretmenler öğretmenin rol model olmasına değinmekte-
dirler. Öğretmenlerin her yönüyle davranışlarına, söylemlerine, kılık kıyafetle-
rine dikkat etmelerini belirtmektedirler. 

 “Gezi-gözlem” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler şu şekildedir: 

 “Gezi gözlem, çünkü insan gezerek daha iyi öğrenir. (Ö3)”, “Değerler, beceriler 
ve diğer öğrencinin kazanmasını istediğimiz her şey öğrencilere gezdirilerek, 
aktiviteler yaptırılarak verilmelidir. (Ö6)”

Ö3 ve Ö6 kodlu öğretmenler gezi gözlem yoluyla değerlerin daha iyi öğrenil-
diğini belirterek aktivite yaptırmanın önemine dikkat çekmektedirler. 

Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın altıncı alt problemi “Sosyal Bilgiler öğretmenlerine göre etkili va-
tandaşlık eğitiminde değerlerin kazandırılması boyutunda Sosyal Bilgiler öğret-
menlerinin rolleri nelerdir?” şeklindedir. Bu alt probleme ilişkin öğretmenlerin 
düşünceleri Tablo 7’de verilmektedir:
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Tablo 7: Etkili Vatandaşlık Eğitiminde Değerlerin Kazandırılması Boyutunda Sosyal Bilgiler Öğret-
menlerinin Rollerine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Tema  Rol Model Olmak Yol Gösteren Olmak Özverili Olmak

% 78,9 15,7 5,2

Ö1 √

Ö2 √

Ö3 √

Ö4 √

Ö5 √

Ö6 √

Ö7 √

Ö8 √

Ö9 √

Ö10 √

Ö11 √

Ö12 √

Ö13 √

Ö14 √

Ö15 √

Ö16 √

Ö17 √

Ö18 √

Ö19 √

Öğretmenlerin düşünceleri bu alt problemde 3 tema altında toplanmıştır. Öğ-
retmenler kendi rollerine ilişkin düşüncelerini sırasıyla %78,9 ile “rol model 
olmak”, %15,7 “yol gösteren olmak” ve %5,2 ile “özverili olmak” olarak belirt-
mişlerdir. Buna göre öğretmenlerin çoğunluğunun etkili vatandaş eğitiminde rol 
model olmanın önemli olduğunu düşündükleri görülmektedir. Öğretmenlerden 
bazılarının araştırmanın bu sorusuna ilişkin düşünceleri aşağıda verilmektedir. 

 “Rol model olmak” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler şu 
şekildedir: 

 “Bizler çocuk için rol modeliz. (Ö8)”, “Rol model olmamız gerekir. (Ö14)”, 
“Öğretmen mutlaka örnek kimliği ile öğrencilere rol model olmalıdır. Özellikle 
paylaşımcılık, saygı, sevgi, hoşgörü, eşitlik, vatan ve millet sevgisi noktasında... 
(Ö16)”
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 Ö8 ve Ö9 kodlu öğretmenler etkili vatandaşlık eğitiminde değerlerin kazan-
dırılması boyutunda öğretmenlerin rol model olmaları üzerinde dururken Ö16 
kodlu öğretmen ise öğretmenlerin hangi konularda rol model olabileceklerini 
de belirtmiştir. 

 “Yol gösteren olmak” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler 
şu şekildedir: 

 “Yol gösterici olmalıdır. (Ö3)”, “Öğretmen yol gösteren olmalı yapılacak etkin-
liklerle etkin vatandaş bilinci uyandırmalı öğrencide. (Ö7)”, “Branş olarak ayırt 
etmek istemem. Her öğretmen aynı öneme sahiptir, yol göstermelidir. (Ö19)”

Ö3, Ö7 ve Ö19 kodlu öğretmenler etkili vatandaşlık eğitiminde değerlerin 
kazandırılması boyutunda öğretmenlerin yol gösterici olmalarını belirtirken Ö7 
kodlu öğretmen, öğretmenlerin etkili vatandaş olma bilinci uyandırması nokta-
sında yol gösterici olması gerektiğine dikkat çekmektedir. 

 “Özverili olmak” teması ile ilgili öğretmenlerden bazılarına ait görüşler şu 
şekildedir: 

 “Öğretmen özverili olmalıdır. (Ö5)”

 Bu temaya ilişkin sadece Ö5 kodlu öğretmen görüş belirtmiştir. Bu öğretme-
nin sadece öğretmenin özveri olması gerektiğine dikkat çektiği ancak bu özve-
rinin ne olabileceğini açıkça belirtmediği anlaşılmaktadır. 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Sosyal Bilgiler öğretmenleri vatandaşlık eğitimi ve değerler arasındaki ilişkiyi 
birbiri ile doğrudan ilişkili, birbirini kapsayıcı, birbirini tamamlayıcı ve birbi-
rini olumlu etkileme özelliğine sahip olarak açıklamaktadırlar. Demirhan-İşcan 
ve Demir (2009) çalışmalarında vatandaşlık eğitiminde vatandaşlık hak, sorum-
luluk ve görevlerinin yerine getirilmesinde değerlerle olan ilişkisine değinmek-
tedirler. Merey, Kuş ve Karatekin (2012a) Türkiye’de vatandaşlık eğitiminin 
bireysel ve toplumsal değerler yoluyla kazandırılmaya çalışıldığını belirtmek-
tedirler. Kızılay (2015)’ın çalışmasında da öğrenciler iyi vatandaşın özellik-
lerini belirtirken en fazla değer boyutuna vurgu yapmışlardır. Nzahabwanayo 
(2016)’nın çalışmasında vatandaşlığın kazanılmasında değerlerin hem milli 
hem de uluslararası düzeyde etkili ve önemli olduğundan bahsedilmektedir. 
Sim ve Low (2012)’a göre değerler eğitimi yoluyla öğrencilere sevgi, saygı 
gibi temel ahlaki değerlerin kazandırılmasının öğrencilerin topluma uyum sağ-
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lamasında ve demokrasinin toplumsal hayata yerleştirilmesinde önemli olduğu 
vurgulanmaktadır. Turnbull (2002) da vatandaşlık eğitiminde değerlerin kültü-
rel devamlılık sağlamadaki rolüne değinmektedir. Özellikle farklı kültürlerdeki 
bireylerden oluşan toplumların genel bir çerçevede birleştirilebilmesinde ortak 
değerlerin bireylere kazandırılması önemlidir. 

 Öğretmenler etkili bir vatandaşın sahip olması gereken en önemli değerleri 
vatanseverlik, sorumluluk, çalışkanlık, dürüstlük, adalet, saygı, özgürlük ve du-
yarlılık olarak düşünmektedirler. Öğretmenlerin etkili vatandaşlık eğitimi için 
belirttikleri değerlerden 16’sı 2018 SBÖP programında yer alan değerlerdir. 
2018 SBÖP’nda etkili vatandaşlık eğitimi için önemli olan değerler ise öğret-
menlere göre vatanseverlik, dürüstlük, çalışkanlık, özgürlük ve sorumluluktur. 
Merey vd. (2012a) Türkiye’de Sosyal Bilgiler dersi ile vatandaşlık eğitiminin 
bireysel ve toplumsal değerler yoluyla kazandırılmaya çalışıldığını belirtirler. 
Kan (2009b) çalışmasında vatandaş kavramını sorumluluk değeriyle açıkla-
maktadır. Bu durum vatandaşlık için önemli olan değerlerden birisi sorumluluk 
değeri olduğunu ortaya koyması bakımından önemlidir. Kan (2009a) bir başka 
çalışmasında da vatandaşlığın bazı değerlere sahip olmakla ilişkili olduğundan 
bu değerlerin ise ulusal ve evrensel değerler olduğundan bahsetmektedir. Sim 
ve Low (2012) da vatandaşlık eğitimi için sevgi, saygı gibi temel değerlerin 
kazandırılmasının gereğinden bahsetmektedir. Deer (2008) çalışmasında Kana-
da vatandaşlığının kazandırılması için Sosyal Bilgiler dersinde eşitlik, kültürel 
farklılıklara saygı, özgürlük, barış, hukuk ve düzen değerlerinin kazandırıldı-
ğından bahsetmektedir. Literatürde yapılan çalışmalarda bireysel, toplumsal, 
ulusal ya da evrensel değerler gibi genel değerlerden bahsedildiği görülmekte-
dir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar etkili vatandaşlık eğitiminde doğru-
dan gerekli olan değerleri ortaya koyması bakımından anlamlıdır. 

 Öğretmenlerin büyük bölümü programdaki değerleri etkili vatandaşlık için 
yeterli görmektedirler. Demirhan-İşcan ve Demir (2009) 2005 programına göre 
değerlerin öğretim programı ve öğrenci kitaplarında sadece yüzeysel bir şekil-
de ele alındığını tespit etmişlerdir. Ayrıca değerlerin daha çok bilgi düzeyinde 
sunulduğu görülmektedir. Bu durum etkili vatandaşlık eğitimi için olumsuz bir 
sonuç olarak değerlendirilebilir. 2018 programındaki değerler ise öğretmenler 
büyük bölümü tarafından etkili vatandaşlık eğitimi için yeterli görülmektedir. 
Fakat bir kısmı da öğretmene saygı, hoşgörü, merhamet, milliyetçilik değerleri-
nin eklenmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır. 

Öğretmenler etkili vatandaşlık eğitiminde değerlerin yaparak-yaşayarak, rol 
model olarak ve gezi-gözlem yoluyla kazandırılmasının etkili olduğunu düşün-
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mektedirler. Hablemitoğlu ve Özmete (2012) çalışmasında etkili vatandaşlık 
eğitiminin uygulama odaklı olması gerektiği üzerinde durmaktadırlar. Som ve 
Karataş (2015) çalışmasında vatandaşlık eğitiminin uygulamaya dönük olması 
gerektiğinden bahsetmektedirler. Merey, Karatekin ve Kuş (2012b) Türkiye’de 
ve ABD’de vatandaşlık eğitimi kapsamında okullarda geziler, yarışmalar, tiyat-
ro çalışmaları, sergiler gibi etkinliklerin gerçekleştirildiğini belirtirler. Şimşek, 
Tıkman, Yıldırım ve Şentürk (2017) çalışmalarında öğretmen adayları vatan-
daşlık eğitiminin drama, film, video, slayt, günlük yaşamla ilişkilendirme, ya-
parak-yaşayarak öğrenme, somutlaştırma, örnek olay, farkındalık oluşturma, 
anlatım, yakından uzağa ilişkisi, beyin fırtınası, tartışma, rol oynama, gezi, 
model olma, gazete ve zihin haritaları yoluyla verilebileceğini belirtmişlerdir. 
Literatürdeki çalışmaların sonuçları ve bu araştırmadan elde edilen sonuca göre 
değerlerin daha çok uygulamaya yönelik olarak kazandırılmasının etkili vatan-
daşlık eğitimi için daha önemsendiği söylenebilir. Demirhan-İşcan ve Demir 
(2009)’in çalışmasında da 2005 programına göre öğretim programında değer-
lerin beceri haline dönüştürülmesinin yeterli düzeyde olmadığından bahsedil-
mektedir. Bu durum yaparak-yaşayarak öğrenmenin önemini ortaya koymak-
tadır. Dolayısıyla literatürdeki bu çalışmanın sonucu ile bu araştırmadan elde 
edilen bulgunun çeliştiği söylenebilir. 

 Etkili vatandaşlık eğitiminde Sosyal Bilgiler öğretmenleri kendi rollerini 
rol-model olmak, yol gösteren olmak ve özverili olmak olarak düşünmektedir-
ler. Sağlam (2012) çalışmasında ilköğretimde görev yapan öğretmenlerin etkili 
vatandaşlık yeterliliklerine ilişkin algılarının üst düzeyde olduğunu tespit et-
miştir. Öğretmenlerin vatandaşlık eğitiminde rol model olmaları açısından bu 
sonucun önemli olduğu söylenebilir. Şen (2019) de çalışmasında etkili vatan-
daşlık eğitiminde değerlerin kazandırılmasında öğretmenin en önemli rolünün 
rol model olmak olduğunu belirtmektedir. Literatürdeki çalışmaların sonuçla-
rının bu araştırmadan elde edilen sonuçları desteklediği söylenebilir. Faiz ve 
Yazıcı (2018) ile Karasu Avcı ve Faiz (2018)’in çalışmalarında da uygun rol 
modelin değer eğitiminde kullanılması etkili bir yöntem olarak bulunmuştur.

 Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak vatandaşlık eğitimi ve değer-
ler ilişkini ele alan çalışmaların yeterli düzeyde yapılmadığı fark edilmiştir. Bu 
konuyu ele alan farklı çalışmaların yapılması alana katkı sağlayacaktır. Ayrıca 
öğretmenlerin vatandaşlık eğitimi ile ilgili konuları değerlerle ele alabileceği ve 
etkinliklerin uygulamalı olarak yapılmasına dikkat etmeleri gerektiği önerile-
bilir. Araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin etkili vatandaşlık eğitiminde 
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değerlerin kazandırılmasında rol model olmaları ve yol gösterici olmaları üze-
rinde durulmaktadır. Bu nedenle öğretmenlerin değerleri yansıtan hal, hareket 
ve tavır sergilemeleri ve öğrencilere yol gösterici olmaları gerektiği söylene-
bilir. Değerlerin öğretilmesinde rol-model olmak önemli görüldüğünden ders 
kitaplarında ya da öğretmenler derslerinde uygun kişileri rol model gösterebilir. 
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’na etkili vatandaşlık eğitimini de destekleyi-
ci yeni değerler (fedakarlık, hoşgörü, merhamet...vb.) eklenebilir. 
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Introduction

A citizen is a person who has knowledge within the framework of his/her social 
rights and responsibilities, who has ideas about issues regarding the present 
and future of society and actively participates in decision-making mechanisms 
(Demircioğlu, 2008). Since the beginning of settlements, one of the greatest 
goals of societies has been to train individuals who internalize the expectations 
and necessities of society. Because it is only possible to maintain the continuity 
of the societies and having its need met by individuals who are attached to the 
society with a sense of belonging. 
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Effective citizenship is the knowledge of one about his/her rights and the way 
to claim them. Effective citizenship is awareness of the responsibilities, and 
willingness of fulfilling them; and it is to respect the rights of other people. In 
democratic societies, individuals have the required citizenship characteristics in 
terms of knowledge, skills and values   (NCSS, 2010).

One of the basic features that an effective and responsible citizen should have is 
adopting values (NCSS, 2012). Halstead &Taylor (2002) describe the concept 
of value as principles guiding behavior,  basic beliefs, and standards that are 
deemed to be good or desirable; Raths, Harmin, and Simon (1966) define value 
as actions that can be selected and repeated by considering many alternatives 
without belief, emotion, behavior and coercion that the individual is proud of. 
In addition, the concept of value can be expressed as a belief system that is 
used to explain social life (Yazıcı, 2014) and also reflects social attitudes and 
expectations in the formation of citizenship consciousness (Rokeach, 1973). 
The future of a society depends on the existence of individuals who embrace the 
values and act upon these values. Values are the power source for individuals 
to cope with problems and take action (MoNE, 2018). Values reflect social atti-
tudes and expectations in the creation of the citizenship consciousness. Individ-
uals who adopt values are needed both for the cultivation of effective citizens 
and for social continuity. 

There is no doubt that schools, teachers and program makers have important 
duties to raise effective citizens. In our age, individuals are taught courses about 
citizenship education in order to enable them to adapt to the society in which 
they live correctly and most effectively. The good and effective citizen’s ac-
quisitions, skills and behaviors reveal the necessity of the right education and 
training tools and an appropriate curriculum (Phillips, 2003; Kan, 2009). 

The future of a society depends on the existence of individuals who embrace 
values and fleshes out these values. Values are the power source for individuals 
to cope with problems and take action (MoNE, 2018). Another feature of values 
is the ability to unite individuals around them. This can be explained by the fact 
that the values are formed and anonymized over time. Individuals who embrace 
values are needed for both; upbringing of effective citizens and for social con-
tinuity. As a matter of fact, in order for the citizenship to be fully differentiated 
by the needs, tendencies and developments, the individual must learn the values 
of the society in which S/he lives and internalize them. Values   are common 
ideas, moral principles and social rules developed over time and adopted by the 
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majority of the society in order to maintain the society or group. Values   reflect 
social attitudes and expectations in the formation of citizenship consciousness. 
Individuals who embrace values   are needed for both; upbringing of effective 
citizens and for social continuity.

Social Studies course, is a course that deals with citizenship education within 
its scope. It can be said that the purpose of the emergence of the Social Studies 
course is to train individuals as citizens who are compatible with the society 
in terms of their aims and structure. When considering that the basic aim of 
this course is citizenship education, then the importance of values and values 
education, which is an important pillar of Social Studies course, in developing 
effective citizen profile becomes evident. In order to achieve this goal, it is nec-
essary to reveal the opinions of Social Studies teachers about values and values 
education in effective citizenship education.

As the main purpose of the Social Studies course is the citizenship education, 
the development of an effective citizen profile means that the importance of val-
ues and teaching values is an important aspect of the Social Studies course. The 
problem statement of the study was determined as, “What are the thoughts of 
social studies teachers about values and values education in terms of effective 
citizenship education?”

Method

In this research, the phenomenological research model was preferred among 
qualitative research models because the opinions of Social Studies teachers 
were discussed based on their experiences. Phenomenology is an inquiry-based 
method that describes the phenomenon consisting of experiences of independ-
ent participants (Creswell, 2012; Fraenkel & Wallen, 2009). The study group of 
the research, consist of Social studies teachers from different cities of Turkey 
who agreed to participate voluntarily. 

 The study group of this research consists of 19 Social Studies teachers work-
ing in different places (village, town, district, province). The reason that the par-
ticipants in the research were selected from different places is that they would 
have different experiences in different places. In this context, convenience sam-
pling method was utilized from easily accessible sample types. Convenience 
sampling is a type of sampling that selects people who are convenient in terms 
of time, money, transportation, etc. to the researcher and willing to participate in 
the research for the time being (Creswell, 2012; Marshall, 1996). 
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 In this study, data were obtained through an interview form. The interview 
form was designed as a structured interview form. The following questions 
were asked to the Social Studies teachers in the research:

1. What is the relationship between values and citizenship education? 

2. What are the values of an effective citizen?

3. What values in the 2018 Social Studies Curriculum are more important for 
effective citizenship education?

4. Are there any values that need to be added to the 2018 Social Studies Cur-
riculum for effective citizenship education? If so, what are these values? If not, 
indicate why.

5. In what ways should values be acquired for effective citizenship education? 

6. What are the roles of Social Studies teachers in providing values for effective 
citizenship education? 

The data obtained were analyzed by descriptive analysis in NVIVO 11 pro-
gram. Descriptive analysis is aimed to present the findings to the reader in a 
summarized and interpreted form.

Validity in qualitative research; is that researchers, participants and readers 
understand and make the same inferences from the findings obtained from the 
analysis of data (Creswell, 2012). In this study, validity was aimed to be ob-
tained by explaining the findings in detail and by having the direct opinions of 
the teachers about the findings. Reliability in qualitative research; it is described 
as analyzing the data obtained by more than one encoder and reaching a com-
mon decision in cases where there is a difference of opinion (Creswell, 2012). 
In this research, a number of researchers took part in the process of coding, 
classifying and category development of data. Differences in opinions were re-
solved by gathering the researchers and reaching a common decision.

Results and Discussion

Teachers’ thoughts on the relationship between values and citizenship educa-
tion were grouped under 4 themes. These themes are directly related, interre-
lated, complementary and have positive effects. According to the teachers, the 
most important values that an effective citizen should have are the values of 
patriotism, responsibility, diligence and honesty respectively. According to the 
teachers, 15 different values are important for effective citizenship education 
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in Social Studies Curriculum. The most frequently repeated values are patri-
otism, honesty and diligence. The opinions of teachers about the values to be 
added to the social studies curriculum were grouped under two themes. The 
values in the program are sufficient and there are values that need to be added. 
Teachers’ opinions on how to provide values were grouped under four themes. 
These themes are; by-living, being a role model and as a trip-observation. The 
opinions of teachers about their role in the acquisition of values are grouped 
under three themes, which are; to be role models, to be guided and to be selfless. 

Pedagogical Implications

Social Studies teachers think that there is a relationship between citizenship and 
values are directly linked to each other, that they intertwined and affect each 
other. The results also show that teachers think equality and honesty are the 
values that required for effective citizenship. Another result of the study is that 
Social Studies course contributes to effective citizenship education with similar 
values. Teachers believe that the values given in the Social Studies Curriculum 
are generally sufficient for effective citizenship education. Based on the results 
obtained from the study, it is safe to say that more studies on citizenship educa-
tion should be conducted. Conducting different studies dealing with this issue 
will contribute to the field. Especially research that determine the relationship 
between citizenship and values education.
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