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kazanımları

Metin Kutusu 20: Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkili Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı

Metin Kutusu 21: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Görsel Sanatlar Öğretim
Programı kazanımları

Metin Kutusu 22: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Görsel Sanatlar Öğretim
Programı kazanımları

Metin Kutusu 23: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programının
kazanımları

Metin Kutusu 24: İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programının
kazanımları

Metin Kutusu 25: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programının
kazanımları

Metin Kutusu 26: İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen İnsan Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi ve Sınıf Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 27: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları

Metin Kutusu 28: İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları
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Metin Kutusu 29: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 30: İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 31: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımı

Metin Kutusu 32: Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 33: İnsan Hakları ve Cinsellik konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı
Metin Kutusu 34: Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı
Metin Kutusu 35: İnsan Hakları ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı

Metin Kutusu 36: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı

Metin Kutusu 37: Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu öğrenme hedefiyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı

Metin Kutusu 38: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 39: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 40: Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu öğrenme hedefiyle
ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 41: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 42: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 43: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik programı kazanımı

Metin Kutusu 44: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 45: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen T.C.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımı

Metin Kutusu 46: Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımı

Metin Kutusu 47: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 48: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı

Metin Kutusu 49: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Yabacı Dilİngilizce Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 50: Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı

Metin Kutusu 51: Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 52: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 53: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 54: Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımları
Metin Kutusu 55: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi
Öğretim Programı kazanımı

Metin Kutusu 56: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Hayat
Bilgisi Öğretim Programı kazanımı

Metin Kutusu 57: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Bilişim, Teknoloji ve Yazılım Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 58: Şiddet konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
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Metin Kutusu 59: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 60: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 61: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Öğretim Programı kazanımı

Metin Kutusu 62: Şiddet konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 63: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 64: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı kazanımları

Metin Kutusu 65: Şiddet konusunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı
Metin Kutusu 66: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 67: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 68: Karar Verme konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 69: İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları

Metin Kutusu 70: Yardım ve Desteklere Erişim konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları

Metin Kutusu 71: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 72: Karar Verme konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 73: İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları

Metin Kutusu 74: Yardım ve Desteklere Erişim konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları

Metin Kutusu 75: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 76: Karar Verme konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı
Metin Kutusu 77: Yardım ve Desteklere Erişim konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları

Metin Kutusu 78: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı

Metin Kutusu 79: Üreme konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 80: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 81: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 82: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımı
Metin Kutusu 83: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımları
Metin Kutusu 84: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 85: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 86: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı
Metin Kutusu 87: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen kazanımlar

Metin Kutusu 88: Üreme konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlar
Metin Kutusu 89: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlar
Metin Kutusu 90: Beden İmajı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımı
Metin Kutusu 91: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusunun öğrenme hedefiyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı

Metin Kutusu 92: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
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Metin Kutusu 93: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 94: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. Sınıf kazanımı

Metin Kutusu 95: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf
kazanımları

Metin Kutusu 96: Beden İmajı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf
kazanımı

Metin Kutusu 97: Ergenlik konusunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı
Metin Kutusu 98: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
Metin Kutusu 99: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Görsel Sanatlar dersi programı
kazanımları

Metin Kutusu 100: Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 101: Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü ile Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konularının öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları

Metin Kutusu 102: Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 103: Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü kazanımları

Metin Kutusu 104: Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımı

Metin Kutusu 105: HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusunun öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun kazanımları

Metin Kutusu 106: Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları

Metin Kutusu 107: HIV ve diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusunun öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi kazanımlar

Metin Kutusu 108: Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı
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GÖRSEL LİSTESİ / DİZİNİ
Görsel 1: Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi); Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme
(tutum); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan 3. Sınıf HB ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 2: Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi); Arkadaşlıkların (güven, paylaşım, saygı, destek, empati, dayanışma gibi) temel
bileşenlerini tanımlayabilme (bilgi); Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme (tutum);
Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme (tutum);
Sağlıklı arkadaşlıklar geliştirebilme ve sürdürebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından
örnekler

Görsel 3: Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi), Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme
(tutum), Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi), Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 4: Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 5: Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 6: Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 7: Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı
davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 8: Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı
davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 9: Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı
davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 10: Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili
bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 11: Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme (bilgi);
İnsanlarla dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu
ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri
gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 12: Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 13: Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi
hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri); Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık
ve sevgi ifadelerinin farklı biçimlerini tanımlayabilme (bilgi); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade
ettiği üzerine düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 14: Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi
hissettirdiğini kabul edebilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 15: Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi
hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne
şekilde ifade ettiği üzerine düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 16: Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi
hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme
(beceri); Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin farklı biçimlerini tanımlayabilme (bilgi);
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Arkadaşlığını ve sevgisini bir başkasına ifade etmenin çeşitli biçimleri olduğunu fark edebilme (tutum); Büyüdükçe
arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 17: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme”; “Hoşgörünün,
toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 18: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme”; “Hoşgörünün,
toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 19: “Hoşgörünün, toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme” öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 20: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 21: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 22: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 23: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnek

Görsel 24: Ebeveynler/veliler ile çocuklar arasında yaygın olarak ortaya çıkan çatışma ve yanlış anlamaları sayabilme
(bilgi); Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma veya yanlış anlamalar için çözüm yollarını tarif edebilme (bilgi); Ebeveynler/
velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların ergenlik döneminde yaygın ve genellikle çözüme kavuşturulabilir olduğunu
kabullenebilme (tutum); Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların çözüme kavuşturulabilmesi için
stratejiler uygulayabilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 25: Bir arkadaşının kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 26: Arkadaşlarının, davranışlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyebildiğini kabul edebilme (tutum); Bir arkadaşının
kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri); Farklı ilişki biçimlerine ilişkin duyguları
yönetme yolları gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 27: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 28: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 29: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 30: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 31: Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa
karşı savunuculuk yapabilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 32: Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa
karşı savunuculuk yapabilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 33: Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa
karşı savunuculuk yapabilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 34: İlişkilerdeki zorlukların, çocukların iyi olma halini etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 35: Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme
(bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından örnekler
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Görsel 36: Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme
(bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 37: Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme
(bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 38: Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı
çalışmalarından örnekler

Görsel 39: Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı
çalışmalarından örnekler

Görsel 40: Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı
çalışmalarından örnekler

Görsel 41: İnsan haklarını tanımlayabilme (bilgi); İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına
saygı duyulması gerektiğini kabul edebilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından
örnekler

Görsel 42: İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı duyulması gerektiğini kabul
edebilme (tutum); İnsanların haklarını desteklediğini ifade edebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 43: Kendilerini, hissettiklerini ve bedenlerini anlamalarına yardımcı olan (aileler, başka bireyler, akranları,
topluluklar, medya ve sosyal medya gibi) bilgi kaynaklarını sıralayabilme (bilgi); Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve
bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 44: Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini
gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 45: Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini
gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 46: “Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 47: “Toplumda, insan hakkı ihlallerine karşı savunmasız durumda bazı insanların olduğunu anlayabilme” öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 48: Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde etkili
olan yerel ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme (bilgi) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 49: Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde etkili
olan yerel ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme (bilgi) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 50: “Farklı değer, inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)”
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 51: “Farklı değer, inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)”
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 52: Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi); Kişisel
değerlerinin kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi); Kişisel değerlerinin
başkalarının haklarını etkileme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler

Görsel 53: Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 54: Kişisel değerlerinin kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 55: İnsan hakları tanımını ve herkes için geçerli olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendisinin faydalandığı haklar
üzerinde düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 56: Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin kendi değerleriyle örtüşen ve örtüşmeyen davranışlar arasında kıyaslama
yapabilme (bilgi); Kendi değerlerinin cinsel davranışlarını yönlendirebileceğini kabul edebilme (tutum); Kendi değerleriyle
örtüşen cinsel davranışlar benimseyebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 57: Arkadaşlar arasında, ailede, okulda ve kendi topluluğunda insan haklarını savunmanın yollarını arayabilme (bilgi)
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öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 58: İnsanların cinsiyetlerinden dolayı adaletsiz ve eşitsiz muameleyle karşılaşabilme biçimlerini tarif edebilme
(bilgi); Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı olduğunun
farkına varabilme (tutum); Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı duyulmasının önemli olduğunu
kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 59: Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı
olduğunun farkına varabilme (tutum); Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı duyulmasının önemli
olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 60: Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı
olduğunun farkına varabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 61: Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği
güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 62: Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği
güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 63: Toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından
örnekler

Görsel 64: Toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından
örnekler

Görsel 65: Toplumsal cinsiyet rollerinin, sosyal normlar, kültürel normlar ve dini inanışlardan etkilenme biçimlerini
tanımlayabilme; Birçok faktörün toplumsal cinsiyet rollerini etkilediğini kavrayabilme öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 66: Kendi cinsiyet kimliğini kabullenebilme ve başkalarının cinsiyet kimliğine saygı gösterebilme öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 67: TCTŞ’nin örneklerini sıralayabilme (örneğin, zorbalık, cinsel taciz, psikolojik şiddet, aile içi şiddet, tecavüz,
genital sakatlama, EYZE, homofobik şiddet gibi) ve TCTŞ’nin uygulanabildiği okul, ev, kamusal alan ya da internet gibi
alanları tespit edebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 68: Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilmek (tutum); Kendisi
ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini taşıması halinde
güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 69: Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilmek (tutum); Kendisi
ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini taşıması halinde
güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 70: Kendisi ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini
taşıması halinde güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme
(beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 71: Toplumun erkekleri, kadınları, farkı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal
normlar tarafından belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi); Tüm insanlara eşit muamele etmenin önemini kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 72: Toplumun erkekleri, kadınları, farkı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal
normlar tarafından belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi); Tüm insanlara eşit muamele etmenin önemini kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 73: Toplumsal cinsiyet normlarına uymayan insanlara karşı önyargılı davranışların, onların karar verme biçimlerini,
hatta sağlıklarını olumsuz etkileyebildiğinin farkında olabilme (tutum); Toplumsal cinsiyet rollerinin; cinsel davranışlar,
korunma araçlarının kullanımı ve hayat planlamasına ilişkin karar vermeyi hangi biçimlerde etkilediğini sıralayabilme (bilgi)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 74: Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne şekilde etkilediği üzerine
düşünebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 75: Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne şekilde etkilediği üzerine
düşünebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 76: Kamusal ve özel alanda ve hatta internet ortamındaki insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemenin
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önemini anlayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 77: Zorbalığın ve şiddetin yanlış olduğunu ve uygulayan kişi bir aile bireyi ya da başka bir yetişkin de olsa, hiçbir
zaman maruz bırakılanın hatası olmadığını kavrayabilme (tutum); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı
durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Çocuk istismarının çocuk haklarının ihlali olduğunu
ve failin bir yetişkin, bilinen ve güven duyulan bir kimse veya bir aile bireyi olduğu durumlar da dahil, hiçbir zaman maruz
kalanın suçu olmadığını kavrayabilme (tutum); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler
yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara
maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve
onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için
konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Görsel 78: Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik
kitabından örnekler

Görsel 79: Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan
kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri);
Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme
ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Görsel 80: Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan
kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri);
Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme
ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Görsel 81: Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından
örnekler

Görsel 82: Alay etme, zorbalık ve şiddeti tanımlayabilme (bilgi); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı
durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya
çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek
gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini
belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde
destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen ders kitabından örnekler

Görsel 83: Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan
kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri);
Ebeveynler veya sevgililer arasında yaşanabilecek şiddet biçimlerini tanıyabilme (örneğin, fiziksel zarar vermek, kötü ifadeler
kullanmak veya partnerini bir şey yapmaya zorlamak gibi) (bilgi); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde
destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen ders kitabından örnekler

Görsel 84: İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Görsel 85: İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Görsel 86: İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Görsel 87: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme
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(tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Görsel 88: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalarından örnekler

Görsel 89: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını
kavrayabilme(tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Görsel 90: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Görsel 91: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme
(tutum); Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 92: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme
(tutum); Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 93: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme
(tutum); Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını
belirleyebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 94: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme
(tutum); Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını
belirleyebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 95: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri); Cinsel içerikli
yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 96: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 97: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 98: Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını
belirleyebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 99: Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri
arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi); Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde
bildirebileceğini gösterebilme (beceri); Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın
partner şiddetinin ve zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 100: Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri
arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 101: Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde bildirebileceğini gösterebilme
(beceri); Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve zorbalığın
önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 102: Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları ve cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve
zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 103: Sosyal medyayı güvenli, yasal ve saygı çerçevesinde kullanabilmeye yönelik stratejilerin değerlendirilmesini
yapabilme (bilgi); Sosyal medya kullanımının birçok faydasının olduğunu ancak aynı zamanda güvenli olmayan durumlar
ve yasa ihlalleri de yaratabildiğini kavrayabilme (tutum); Sosyal medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan
geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Görsel 104: Sosyal medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri)
öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Görsel 105: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’
demenin yollarını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 106: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’
demenin yollarını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 107: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
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mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’
demenin yollarını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 108: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini
ve mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler

Görsel 109: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu
kavrayabilme (tutum); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin yollarını gösterebilme (beceri); Toplumsal
cinsiyet rollerinin insanlar arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 110: Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 111: Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 112: Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar vermenin öğrenilebilen bir beceri olduğunu
kavrayabilme (tutum); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri); Karar verme konusunda
yardım alabileceği bir ebeveyni/veliyi veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri); Aldığı kararları etkileyen etmenleri
sıralayabilme (bilgi); Aldığı kararların birçok faktörden etkilendiğinin farkına varabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili
etkinlik kitabından örnekler

Görsel 113: Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda
uygulayabilme (beceri); Aldığı kararları etkileyen etmenleri sıralayabilme (bilgi); Aldığı kararların birçok faktörden
etkilendiğinin farkına varabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 114: Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili etkinlik
kitabından örnekler

Görsel 115: Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal normların yanı sıra, akran etkisinin cinsel konulardaki kararları
ve cinsel davranışları etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi); Cinsel konulardaki kararları ve cinsel davranışları üzerinde;
toplumsal cinsiyet normlarının, toplumsal normların ve akranlarının etkisinin olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme
hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Görsel 116: Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa maruz
bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili etkinlik kitabından
örnekler

Görsel 117: Cinsellikle ilgili kararları ve cinsel davranışları olumsuz etkileyen akran baskıları karşısında kararlı olmanın
ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); Cinsel kararlar ve davranışları üzerindeki olumsuz akran etkisine karşı çıkma
kararlılığını gösterebilme (tutum); Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda
zorbalığa maruz bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili
etkinlik kitabından örnekler

Görsel 118: Gençlerin cinsellikle ilgili aldığı, toplumsal cinsiyet normIarı ve toplumsal normlar veya olumsuz akran
baskısından etkilenen ve etkilenmeyen kararları tanımlayan senaryolar arasında kıyaslama ve karşılaştırma yapabilme (bilgi);
Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alabilmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörleri değerlendirebilme (bilgi); Cinsel
davranışla ilgili mantıklı kararlar alma konusunda istekli olabilme (tutum); Cinsel karar alma üzerindeki olumsuz toplumsal
cinsiyet normlarına ve sosyal normlara, akran etkisine karşı çıkabilen tutumlar sergileyebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Görsel 119: Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabından örnekler

Görsel 120: Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade
edebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 121: Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabından örnekler

Görsel 122: Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini kavrayabilme (bilgi); Ergenliğin, gelişme
döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabından
örnekler

Görsel 123: Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders
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kitabından örnekler

Görsel 124: Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabından
örnekler

Görsel 125: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 126: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 127: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 127: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 128: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 129: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 130: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 131: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 132: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 133: Kişisel hijyen ve temizlik uygulamalarını tanımlayabilme (bilgi); Kişisel hijyenin öneminin farkında olabilme
(tutum); Hijyen anlayışını, büyüme çağında sağlığını korumaya yönelik bireysel planının bir parçası olarak uygulayabilme
(beceri); Hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara nasıl erişebileceğini, bunları nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çöpe
atıldığını tarif edebilme (bilgi); Tüm kız çocuklarının hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara, temiz suya ve özel olarak
kullanabilecekleri bir tuvalet ortamına erişiminin önemli olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili
bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 134: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kız çocuklarının menstürasyon esnasında yaşadığı utanma ve korku duygusunu
azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini akılda tutabilme (bilgi); Çocukların yaşayabileceği fiziksel belirtileri ve hisleri tarif
edebilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 135: Genç erkeklerin, uyarılma sonucu veya herhangi bir neden olmaksızın ereksiyon yaşayabildiklerini ve bunun
normal bir şey olduğunu anlayabilme (bilgi); Bazı ergenlerin, uyku esnasında uyarılma ve sıvı salgılama yaşayabildiğini,
bunun ıslak rüya olarak adlandırıldığını ve normal olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Ereksiyon, ıslak rüya ve diğer türden
cinsel uyarılmaları yaşamanın ergenlikte normal olduğunu kabul edebilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabından örnekler

Görsel 136: Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organları tanıyabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 137: Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organları tanıyabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 138: Vücudun üremeyle ilgili temel fonksiyonlarını açıklayabilme (örneğin; adet döngüsü, sperm üretimi ve sperm
boşaltımı gibi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 139: Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi); Bir kimsenin bedensel görünüşünün, başkalarının
ona karşı hislerini ve davranışlarını ne şekilde etkilediğini tarif edebilme ve bu durumun kız ve oğlan çocukları için farklarını
kıyaslayabilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 140: Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler

Görsel 141: İnsanları dış görünüşlerini değiştirmek istemeye iten toplumsal cinsiyet temelli güzellik standartlarını eleştirel
olarak değerlendirebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 142: Beden imgesiyle mücadele eden insanlara destek olan hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 143: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
Görsel 144: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
Görsel 145: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Görsel 146: Belli başlı kültürel ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ve bu yargıların insanların beden imajlarını ve
ilişkilerini nasıl etkileyebileceğini analiz edebilme (bilgi); Bedenin görünümüyle ilgili gerçek olmayan standartların zararlı
olabileceğinin farkında olabilme (tutum); Kendi beden imajı ve bu imajın kendine güveni, cinsellikle ilgili karar vermeyi ve
cinsel davranışları nasıl etkileyebileceği üzerine düşünebilme (beceri); Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara
nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 147: Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara
nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Görsel 148: Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara
nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabından örnekler

Görsel 149: Birinin ona kötü bir biçimde dokunması halinde ne yapacağını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 150: Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri);
Cinselliği merak etmenin ve cinsellikle ilgili sorular sormanın doğal bir şey olduğunu kabul edebilme (tutum) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 151: Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin farkında
olabilme (tutum); Cinsellikle ilgili bilinçli kararlar almanın (örneğin; cinsel anlamda aktif olup olmama ve kiminle ve ne
zaman aktif olacağı konusunda bilgili ve kendine güvenli olmanın) kendi sağlığı ve iyi olma hali için önemli olduğunu
anlayabilme (tutum); Bir şey karşılığında cinsel eyleme karşı çıkma konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerisini
gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 152: “Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin farkında
olabilme (tutum)” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 153: Cinselliğin insan olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 154: İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 155: İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 156: Gebelik belirtileri yaşanması durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 157: Daha güvenli cinsellik konusunda ısrar edebilme ve güvenli olmayan cinsel pratikleri reddedebilme
becerilerini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 158: “CYBE’lerin (cinsel yolla bulaşma, gebelikte bulaşma, doğum ve emzirme esnasında bulaşma, kan verme
sırasında, şırınga, iğne veya diğer sivri uçlu araçların ortak kullanımıyla bulaşma vb.,) farklı bulaşma biçimlerini tarif edebilme
(bilgi)”; “Cinsel yolla bulaşan HIV ve diğer CYBE’den korunmanın en etkin yolunun cinsel ilişkiyi ertelemek olduğunu
açıklayabilme (bilgi)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 159: Okuldayken gebe kalan ergenlik çağındaki bir genç kızın okuldan atılması veya uzaklaştırılmasının bir insan
hakkı ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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KISALTMALAR LİSTESİ
AB		
ABD		
AÇSAP		
AIDS		
AİİT		
BEO		
BES		
BİTAV		
BM		
BTY		
BZgA		
CYBE		
CREA		
DKAB		
EYZE 		
HB		
HIV		
HKÖH		
FB		
GS		
ICPD		
IPPF		
İHYD		
İKS		
İTA		
KKÖH		
MEB		
Mü.		
NGTS 		
OÖ		
OZEV		
ÖHS		
PEP 		
PrEP		
SB		
SBTK		
SIECUS 		
SRP		
TAPV 		
TCTŞ		
TDE		
TG		
TKÖH		
UNAIDS 		
UNDP		
UNESCO
		
UNFPA		
UNICEF		
UNWomen
WAS		
WHO		
YD		
ZOR-CSUS

: Avrupa Birliği
: Amerika Birleşik Devletleri
: Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması
: Edinilmiş Bağışıklık Yetmezlik Sendromu
: T.C Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
: Beden Eğitimi ve Oyun
: Beden Eğitimi ve Spor
: Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı
: Birleşmiş Milletler
: Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
: Federal Center for Health Education
: Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar
: Creating Resources for Empoverment in Action
: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
: Erken Yaşta Zorla Evlilikler
: Hayat Bilgisi
: İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü
: Öğretim Programlarında Hiç Karşılığı Olmayan Öğrenme Hedefi Sayısı
: Fen Bilimleri
: Görsel Sanatlar
: International Conference on Population and Development / Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı
: Uluslararası Planlı Ebeveynlik Federasyonu
: İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
: İlişkili Kazanım Sayısı
: T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
: Öğretim Programlarında Kısmen Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefi Sayısı
: Millî Eğitim Bakanlığı
: Müzik
: National Guidelines Task Force
: Okul Öncesi
: Türkiye Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
: Öğrenme Hedefi Sayısı
: Temas Sonrası Profilaksi
: Temas Öncesi Profilaksi
: Sosyal Bilgiler
: Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
: Sexuality Information and Education Council of the United States
: Sınıf Rehberlik Programı
: Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
: Türk Dili ve Edebiyatı
: Trafik Güvenliği
: Öğretim Programlarında Tam Olarak Karşılık Bulunan Öğrenme Hedefi Sayısı
: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
: United Nations Development Program/Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/ Birleşmiş
Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü
: United Nations Population Fund/ Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
: United Nations International Children’s Emergency Fund
: United Nations Women/ Birleşmiş Milletler Kadın Birimi
: World Association for Sexual Health / Dünya Cinsel Sağlık Derneği
: World Health Organization/Dünya Sağlık Örgütü
: Yabancı Dil
: Zorlananlar (Engelliler) için Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Projesi
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ÖNSÖZ
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilk olarak 2009 yılında yayımlanan ve 2018
yılında revize edilen ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber’; cinsellik ve ilişkiler konusunda olumlu
bir bakış açısıyla birlikte gençlerin yararını gözeterek yapılandırılmış bir öğrenme süreci önerilmektedir. Bunu
gerçekleştirmek amacıyla da Teknik Rehber’de yaşa uygun olarak yapılandırılmış kapsamlı cinsellik eğitiminin
öğrenme hedefleri; eşit derecede önemli, birbirlerini güçlendiren ve bir arada öğretilmesi amaçlanan sekiz
temel kavram altında sınıflandırılarak verilmiştir. Bu temel kavramlar, (1) İlişkiler, (2) Değerler, haklar, kültür ve
cinsellik, (3) Toplumsal cinsiyeti anlamak, (4) Şiddet ve şiddetten korunma, (5) Sağlık ve iyi olma becerileri, (6)
İnsan bedeni ve gelişim, (7) Cinsellik ve cinsel davranış, (8) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı şeklindedir.
Teknik Rehber ile etkin cinsellik eğitim programlarının temel bileşenleri ana hatlarıyla tarif edilerek gençlerin iyi
ve sağlıklı oluşunu destekleyecek kapsamlı bir eğitim programı tasarlayabilmek için ulusal düzeyde yapılacak
düzenlemelere fırsat sunulmaktadır. Bu bağlamda ulusal eğitim programlarının bu çerçeve programla ne
ölçüde uyuştuğu ve eksik kalan alanların belirlenmesi, programların geliştirilmesi ve güncellenmesi açısından
önem taşımaktadır. Bu araştırma ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar örgün eğitim kurumlarında uygulanan
resmi öğretim programlarını ve ders kitaplarını UNESCO (2018) hazırladığı ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası
Teknik Rehber’e göre analiz ederek, yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitiminde ihtiyaç duyulan eğitim alanlarını
belirlemek amaçlanmıştır. Belirlenen amaca ulaşmak için Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretim programlarındaki
mevcut durumu ve Teknik Rehber’de yer alan öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan MEB kazanımlarının MEB
ders kitaplarında nasıl ele alındığını belirlemek için dokümanlar analiz edilmiştir.
Kapsamlı cinsellik eğitimi alanında okul öncesinden ortaöğretime kadar boylamsal olarak inceleyen kapsamlı
ilk çalışma olması açısından öne çıkan bu çalışmanın sonraki araştırmalara kaynaklık etmesi ve sunduğu
genel bakış açısıyla ortaya konulan durum tespiti sayesinde ileride yapılacak çalışmalara yol göstermesi
beklenmektedir. Bu bağlamda, kurumların yol haritası çizmesine kaynaklık etmesi düşünülen çalışmanın,
öğretmenlere, sağlık eğitimcilerine, gelişim uzmanlarına, cinsellik ve üreme hakkı savunucularına, gençlik
önderlerine ve ilgi duyan araştırmacılara kaynaklık etmesi öngörülmektedir. Çalışmanın kapsamlı cinsellik
eğitimine yönelik geliştirilecek politika ve uygulamalara temel oluşturması dileğiyle…
Prof. Dr. Fatma BIKMAZ
Proje Yürütücüsü
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TEŞEKKÜR
TAP Vakfı ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi iş birliği ile ülkemizdeki ergenlerin ve gençlerin iyilik
halini desteklemek amacıyla kapsamlı cinsellik eğitiminin önemini vurguluyor, bir temel hak olarak bilgiye
erişimin sağlanması için öğretmenleri ve ebeveynleri güçlendiriyoruz. Ergenler ve gençler her gün cinsellik ve
toplumsal cinsiyet hakkında bir dizi çelişkili ve kafa karıştırıcı mesaj alıyorlar. Biz, kapsamlı ve nitelikli müfredattemelli cinsel eğitim programlarının, tüm çocukların ve gençlerin bu mesajlar arasında yolunu bulmasına;
sorumluluk sahibi yurttaşlığın yanı sıra kendileri, ilişkileri ve sağlıkları hakkında doğru davranışlar geliştirmesine
yardımcı olacağına inanıyoruz.
TAP Vakfı’nın on beş yılı aşkın süredir devam eden cinsel sağlık eğitim programı ulaştığı ergen ve gençlerin
cinsel gelişim süreçlerini destekliyor, doğru sağlık davranışları kazandırıyor ve onları bugün ve gelecekte
bilinçli kararlar vermeye teşvik ediyor. Alandaki gözlem ve deneyimlerimiz bize, cinsel sağlık eğitiminde
atılan adımlara ne denli ihtiyaç olduğunu, bilgi eksikliklerinin yol açtığı bireysel ve toplumsal sorunlarla baş
etmenin zorluğunu ve çözümün ergenleri, gençleri, öğretmenleri ve ebeveynleri doğru ve kapsamlı bilgiyle
güçlendirmekten geçtiğini gösteriyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından ilk olarak 2009 yılında yayımlanan ve
2018 yılında revize edilen ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber’; kapsamlı cinsellik eğitimi
konusunda küresel ölçekte biriken deneyimin ışığında, yaş gruplarının gelişim özellikleri dikkate alınarak,
kanıta dayalı ve disiplinler arası iş birliği ile hazırlanan bir kılavuz. Gerçekleştirdiğimiz araştırma bu rehberde
tanımlanan temel kavramlar, konu başlıkları ve öğrenme hedeflerini referans aldı. Bu nedenle kapsamlı
cinsellik eğitimi konusunda geliştirilecek politika ve uygulamalar için temel bir çerçeve sunan bu rehbere
katkıda bulunan tüm kurum ve uzmanlara alana sağladıkları katkı için müteşekkiriz.
“ YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM
PROGRAMLARININ ve DERS KİTAPLARININ ANALİZİ” başlığını taşıyan bu araştırma, araştırma ekibinin uzun
ve titiz çalışmasıyla gerçekleşti. Araştırma süreci, araştırma ekibinin de kararlı ve adanmış desteğiyle, yola
çıktığımız noktadan daha derin ve kapsayıcı bir yaklaşıma evrildi. Çok sayıda konu, hedef ve kazanımı tüm
öğretim programları ve ders kitapları içinde taramak ve değerlendirmek böyle mümkün oldu. Proje yürütücüsü
Prof.Dr.Fatma Bıkmaz ve ekip üyelerine emekleri için teşekkürlerimizi sunarız.
Bu alandaki savunuculuk çalışmalarını iş birliği içinde yürüttüğümüz uygulama ortağımız ve destekçimiz
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi’ne, Gökhan Yıldırımkaya ve program ekibine, bundan sonra
veri temelli savunuculuk çabalarımızı daha güçlü bir noktaya taşıyacak bu çalışmayı mümkün kıldıkları için
teşekkür borçluyuz. Vakıf olarak bu alandaki birikimimize katkıda bulunan öğrencilere ve öğretmenlere, geri
bildirim süreçleriyle araştırmayı destekleyen akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerine ve ekip arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum.
Nurcan Müftüoğlu
TAP Vakfı Genel Koordinatörü
Haziran 2022
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YÖNETİCİ ÖZETİ
UNESCO; 2009 yılında UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNWomen ve WHO iş birliğiyle geliştirdiği ‘Cinsel Eğitim
Üzerine Uluslararası Teknik Rehber (International Technical Guidance on Sexuality Education)’ başlıklı
rehberini; güncel gelişmeler ve Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda
revize etmek üzere 25-27 Ekim 2016 tarihinde ‘Cinsel Eğitim Üzerine Uluslararası Teknik Rehber BM Paydaş
Konsültasyon ve Danışma Grubu Toplantısı’ düzenlemiş ve ardından bulgulara dayalı bir şekilde gözden
geçirilen Teknik Rehber 2018 yılında son halini alarak basılmıştır. Yayımlanan bu Teknik Rehber ile (UNESCO,
2018); açık ve net bir kapsamlı cinsellik eğitimi (KCE) anlayışı sunmak, gençleri ve çocukları etkileyen cinsel
sağlık ve üreme sağlığı hakkında farkındalığı yükselterek KCE programlarına olan ihtiyacı karşılamak, karar
vericileri, eğitimcileri ve program geliştirme uzmanlarını desteklemek amacıyla, bulgulara ve araştırmalara
dayalı yol gösterici bir metin paylaşmak, nitelikli KCE’nin sunulabilmesi için öğretmen ve eğitimcilerin hazırlıklı
olma düzeyini ve kurumların kapasitesini arttırmak ve konuyla ilişkili, bulgulara dayalı, öğrencilerin yaş grubuna
ve gelişim düzeyine uygun KCE öğretim programlarının, eğitim materyallerinin ve programlarının kültüre
uygun şekilde nasıl geliştirilebileceği konusunda rehberlik yapmak amaçlanmıştır.
Teknik Rehber; güncel bulgularla güçlendirilmiş ve her bir bireyin eğitime ve mümkün olabilecek en üst
düzey sağlık ve iyi oluş standardına ulaşma hakkını vurgulayan uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle
gerekçelendirilmiştir. Dünya’nın ortak kaygılarına ve tehditlerine yönelik yaşa uygun ve kapsamlı cinsellik
eğitim programı (UNESCO, 2018), insanların güçlendirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesinin bir yöntemi
olarak görülmüştür. Teknik Rehber’de kapsamlı cinsellik eğitiminin öğrenme hedefleri; eşit derecede önemli,
birbirlerini güçlendiren ve bir arada öğretilmesi amaçlanan sekiz ana kavram altında sınıflandırılarak verilmiştir.
Bu ana kavramlar, (1) İlişkiler, (2) Değerler, haklar, kültür ve cinsellik, (3) Toplumsal cinsiyeti anlamak, (4) Şiddet
ve şiddetten korunma, (5) Sağlık ve iyi olma becerileri, (6) İnsan bedeni ve gelişim, (7) Cinsellik ve cinsel davranış,
(8) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı şeklindedir. Bu temel kavramlar ayrıca konu başlıklarına bölünmüş olup bu
konu başlıkları da yaş gruplarına (5-8 yaş; 9-12 yaş; 12-15 yaş ve 15-18+ yaş) göre gruplandırılmış ana fikirler
ve bilgi, tutum ve beceri temelli öğrenme hedeflerini kapsamaktadır. Teknik Rehber’de çocuklara ve gençlere
‘kendi sağlıklarının, iyi olma hallerinin ve değerlerinin farkına varma; kendi seçimlerinden etkilenen diğer
bireylerin iyi olma halini gözetme, kendi haklarını anlama ve haklarını savunma ve diğer bireylerin haklarına
saygı gösterme yönünde onları güçlendirebilecek bilgi, yaklaşım ve becerileri kazandırmak’ amaçlanmaktadır.
Cinsellik eğitiminin kapsamının yıllar içinde genişlediği ve bireyi güçlendirme amacının ön plana çıktığı
görülmektedir. Kanıt temelli, bütüncül öğrenmeyi temele alan, hak temelli, yaşa ve gelişime uygun ve yaşam
boyu süren bir anlayışla kapsamlı cinsellik eğitiminin kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Bu araştırma ile
okulöncesinden 12. sınıfa kadar örgün eğitim kurumlarında uygulanan resmi öğretim programlarını ve ders
kitaplarını Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO, 2018) hazırladığı ‘Cinsel Eğitim
Üzerine Uluslararası Teknik Rehber’e göre analiz ederek, yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitiminde ihtiyaç
duyulan eğitim alanlarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada Okul Öncesi-12. sınıf ortak ve zorunlu olan
derslerin MEB öğretim programları ve MEB ders kitapları analiz kapsamına alınmıştır. Araştırma yalnızca Teknik
Rehber’in öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarında ve bu programlara ait MEB ders kitaplarında
bir karşılığı olup olmadığını belirlemeye odaklanırken, bu kazanımların uygulamada ne kadarının nasıl ele
alındığı kapsam dışında bırakılmıştır. Teknik Rehber’in öğrenme hedeflerinin bilgi, tutum ve beceri olarak
sınıflandırılmış olması ve MEB öğretim programlarının kazanımlarında ise böyle bir sınıflamaya gidilmemiş
olması nedeniyle analiz çalışmasında MEB kazanımlarından bazıları birden fazla Teknik Rehber’in öğrenme
hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.
Doküman analizi yöntemine göre kurgulanan araştırmada ilk olarak MEB öğretim programları betimsel analiz
tekniği ile analiz edilerek veriler sayısallaştırılmıştır. Ardından bu analizlere göre belirlenen MEB ders kitaplarının,
öğretmen kılavuz kitaplarının (Örn; Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Beden Eğitimi ve Oyun vb.
) ya da etkinlik kitaplarının (Örn; SRP) Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen bölümleri analiz
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edilmiştir. Araştırmada ilk olarak UNESCO (2018) Teknik Rehber’ine göre Analiz Ölçüt Listesi oluşturulmuştur.
Bu kapsamda Teknik Rehber’in belirlediği sekiz temel kavram ve yaş aralıklarına göre (5-8 yaş, 9-12 yaş, 12-15
yaş ve 15-18+yaş) dört farklı analiz ölçüt listesi hazırlanmıştır. Analiz sürecinde tüm araştırmacıların kodlamada
benzer bir yol izleyebilmesi için seçilen bir öğretim programı üzerinde analiz denemeleri yapılmış ve ardından
yapılan kodlamalar karşılaştırılarak kodlama tutarlılığı sağlanmaya çalışılmıştır. Analizlerde; Teknik Rehber’de
yer alan öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunması ya
da bir şekilde kapsaması ilişkilendirme için yeterli kabul edilmiştir. Tüm öğretim programları ile ilgili analizler
tamamlandıktan sonra Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların 5-8 yaş, 9-12 yaş, 12-15 yaş ve 15-18+
yaş gruplarında MEB öğretim programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu ve bu konunun öğrenme
hedeflerinin en fazla ilişkilendirildiği kazanımların ait olduğu ders ya da dersler belirlenmiştir. Ders kitaplarında
Teknik Rehber’deki öğrenme hedeflerinin nasıl yer aldığı betimlenmiştir.
Araştırma sonucunda ulaşılan genel sonuçlar şöyledir:
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde İlişkiler; Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik; Sağlık ve İyi Olma Becerileri ile Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramlarına ait öğrenme hedefleri
MEB öğretim programlarının kazanımları ile büyük ölçüde ilişkilendirilmiştir. Ancak, Toplumsal Cinsiyeti
Anlamak; İnsan Bedeni ve Gelişim; Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının
konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça
düşüktür.
9-12 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu
hedeflerle ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde Şiddet ve Şiddetten
Korunma ile Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramlarına ait öğrenme hedefleri büyük ölçüde MEB öğretim
programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramının konularına
ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça düşük,
Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin
MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı ise çok düşüktür.
12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik kavramına ait öğrenme hedefleri büyük ölçüde MEB öğretim programlarının kazanımları ile
ilişkilendirilmiştir. Ancak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri; İlişkiler, İnsan Bedeni ve Gelişim kavramlarının konularına
ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı düşük, Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak ile Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça düşük, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının
kazanımları ile ilişkilendirilme oranı ise çok düşüktür.
15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde tüm kavramların konularına ait
öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı çok düşüktür.
Bu durumda Teknik Rehber’in belirlediği temel kavramların yaş gruplarına göre gelişimsel olarak ele alınmadığı
görülmektedir. Bazı temel kavramların (Örn; Şiddet ve Şiddetten Korunma, Sağlık ve İyi Olma Becerileri)
öğrenme hedeflerine öğretim programlarında küçük yaş gruplarında daha fazla karşılık bulunurken aynı temel
kavramların öğrenme hedeflerine karşılık bulma oranı yaş grubu yükseldikçe azalmaktadır. Ayrıca; Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak temel kavramının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının
kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça az, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
kavramlarının ilişkilendirme durumu ise çok azdır.
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 57’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehberde yer alan 213 öğrenme hedefinin 68’inin, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 206 öğrenme
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hedefinin sadece 11’inin ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 157 öğrenme hedefinin sadece
6’sının tam olarak karşılığı bulunmuştur.
5-8 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramındaki
öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Bunu sırasıyla Şiddet ve Şiddetten Korunma; İlişkiler; Sağlık
ve İyi Olma Becerileri; İnsan Bedeni ve Gelişim kavramları izlemiştir. Birer öğrenme hedefinin tam karşılığının
bulunduğu temel kavramlar ise Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı kavramları olmuştur.
9-12 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramındaki öğrenme
hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Bunu sırasıyla İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak, İnsan Bedeni ve Gelişimi kavramları takip etmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarında ise bu yaş grubunda hiçbir öğrenme hedefinin öğretim programlarında
tam karşılığı bulunamamıştır.
12-15 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramındaki
öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Bu kavramı sırasıyla İlişkiler, İnsan Bedeni ve Gelişim
kavramları izlemiştir. Ayrıca, Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı için bu yaş grubunda sadece bir öğrenme
hedefinin tam karşılığı bulunurken Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve
Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının bu yaş grubunda hiçbir öğrenme hedefinin
öğretim programlarında tam karşılığı bulunamamıştır.
15-18+ yaş grubu için öğretim programlarında tam karşılığı bulunan öğrenme hedefi az olmakla birlikte en fazla
(11 öğrenme hedefinin 2’si) İnsan Bedeni ve Gelişim ile Şiddet ve Şiddetten Korunma (19 öğrenme hedefinden
2’si) kavramlarının öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Ayrıca İlişkiler ile Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik kavramlarındaki öğrenme hedeflerinden birer öğrenme hedefinin öğretim programlarında tam
karşılığı bulunabilmiştir. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve Cinsel Davranış
ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının öğrenme hedeflerinin ise öğretim programlarında tam karşılığı
bulunamamıştır.
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 32’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehberde yer alan 213 öğrenme hedefinin 36’sının, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 206 öğrenme
hedefinin 63’ünün ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 157 öğrenme hedefinin sadece 22’sinin
kısmen karşılığı bulunmuştur. Toplam 717 öğrenme hedefinden sadece 153’ünün kısmen karşılığı bulunmuştur.
5-8 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramındaki öğrenme
hedeflerinin (12 öğrenme hedefinin 7’si) öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur. Ayrıca, 5-8 yaş
grubunda kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin ait olduğu kavramlar sırasıyla Şiddet ve Şiddetten
Korunma, İlişkiler, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, Sağlık ve İyi Olma Becerileri olmuştur. Bu temel kavramlar
dışında İnsan Bedeni ve Gelişim kavramında öğrenme hedeflerinin sadece birine öğretim programlarında
kısmen karşılık bulunurken Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramlarının
öğrenme hedeflerinin hiçbirine öğretim programlarında kısmen düzeyinde karşılık bulanamamıştır.
9-12 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla (37 öğrenme hedefinin 13’ü) İnsan Bedeni ve Gelişim
kavramındaki öğrenme hedeflerinin öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur. Bu temel kavramı
sırasıyla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, İlişkiler, Cinsellik ve Cinsel Davranış,
Şiddet ve Şiddetten Korunma ile Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramları izlemiştir. Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı temel kavramında ise sadece bir öğrenme hedefi öğretim programlarında kısmen karşılık bulmuştur.
12-15 yaş grubu için en fazla (29 öğrenme hedefinin 16’sı) Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının öğrenme
hedefleri öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilmiştir. Bu kavramı sırasıyla İnsan Bedeni
ve Gelişim, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten
Korunma, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramları izlemiştir.
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15-18+ yaş grubu için en fazla (16 öğrenme hedefinin 5’i) Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının
öğrenme hedefleri öğretim programlarında kısmen karşılanmıştır. Bu temel kavramı sırasıyla İnsan Bedeni
ve Gelişimi, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma
kavramları izlenmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının birer
öğrenme hedefi öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilmiştir.
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 52’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehber’de yer alan 213 öğrenme hedefinin 109’unun, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 206
öğrenme hedefinin 132’sinin ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 157 öğrenme hedefinin
129’unun MEB öğretim programlarında hiç karşılığı bulunmamıştır.
5-8 yaş için öğretim programlarında Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramının 7 öğrenme hedefinden 6’sının
karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, İnsan Bedeni ve Gelişimi ile Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak kavramları izlemektedir. 9-12 yaş için öğretim programlarında; Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı kavramının 37 öğrenme hedefinden 36’sının karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsellik ve Cinsel
Davranış, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak ve Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik
kavramları izlemektedir. 12-15 yaş için öğretim programlarında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramının
35 öğrenme hedefinden 32’sinin karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsellik ve Cinsel Davranış, Şiddet
ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak ve Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramları
izlemektedir. 15-18+ yaş grubu için öğretim programlarında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin sayısı
tüm kavramlar için çok fazladır.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden yaklaşık %20’sinin MEB öğretim
programlarında tam olarak karşılığı bulunurken, yaklaşık %21’inin kısmen karşılığı bulunmuştur. Ancak,
öğrenme hedeflerinin yarıdan fazlasının (%59) MEB öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
5-8 yaş grubunda İlişkiler temel kavramı, toplamda yedi ders ile, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı
iki ders (SRP ve HB) ile, Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı ise sadece bir ders (SRP) ile ilişkilendirilmiştir.
9-12 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri ile İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramları toplamda onar
dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel
kavramları ise birer dersin (SRP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 12-15 yaş grubunda Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik temel kavramı toplamda on dersin kazanımları ile, İlişkiler ile Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel
kavramları toplamda sekiz farklı dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış temel
kavramına ait öğrenme hedefleri iki dersin (SRP ve SBTK), Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramına ait
öğrenme hedefleri ise sadece SRP dersinin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 15-18+ yaş grubunda Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak, Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramına ait öğrenme hedefleri toplamda üçer dersin
kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı temel kavramlarına ait öğrenme hedefleri birer dersin (SRP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
Temel kavramların öğrenme hedeflerinin ilişkilendirildiği dersler çok çeşitlidir, ancak Sınıf Rehberlik programı
hemen hemen tüm temel kavramların ilişkilendirildiği tek programdır. Bunun yanında fen bilimleri, sosyal
bilgiler, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, biyoloji, sağlık bilgisi ve trafik kültürü derslerinin daha
fazla öğrenme hedefi ile ilişkilendirilme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak yapılan analizlerde bu derslerin etkili
bir şekilde temel kavramların öğrenme hedeflerini karşılayamadığı görülmektedir.
Teknik Rehber’deki tüm temel kavramların öğrenme hedefleri en fazla 3 ve 4. sınıf düzeylerindeki MEB öğretim
programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunu sırasıyla 6, 2 ve 5. sınıf düzeyleri izlemiş ve en az ilişkilendirme
11-12. sınıf düzeylerinde olmuştur. Bu durum MEB öğretim programlarının, Teknik Rehber’in aşamalılığı ile
temel kavramların yaş ve gelişim aşamalarına uygunluğu ilkeleri ile uyumlu olmadığını göstermektedir.
Ders kitapları analizleri genel olarak değerlendirildiğinde; öğretim programları kazanımları ile tam olarak ya da
kısmen ilişkilendirilen birçok öğrenme hedefinin ders kitaplarında, öğretmen kılavuz kitaplarında ya da etkinlik
kitaplarında kısmen karşılandığı ya da hiç karşılanmadığı bulunmuştur. Bu durum öğretim programlarında
karşılığı bulunan birçok kazanımın ders kitaplarına aktarılırken kapsamının daraltıldığını, cinsellik konu ve
kavramlarından uzak bir şekilde verildiğini göstermektedir.
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1.Giriş
Cinsellik, insan yaşamının en temel ve kapsamlı parçalarından birisidir. Kavramın tarihsel arka planı incelendiğinde,
neden kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiği sorusuna kolaylıkla yanıt bulunabilecektir. UNESCO (2009a
ve 2009b), WHO (2006 ve 2010), NGTS (2004) ve SIECUS (1996) tarafından yapılan çalışmalar incelendiğinde,
1970’lerden bugüne, hızlı bir artış gösteren HIV/AIDS vakaları, istenmeyen gebelikler, ergen gebelikleri, cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE) ve cinsel şiddet gibi vakaların oranındaki artışın yanı sıra; küreselleşme,
göçler ve yeni medya araçlarının hızla yayılması gibi etmenler cinsellik kavramının hem epistemolojik hem de
ontolojik açılardan kapsamlı bir şekilde yeniden ele alınması gerekliliğini işaret etmektedir. Diğer bir ifadeyle,
bu problemlere yönelik yeni ve etkili mücadele araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Buna karşılık, kavrama
ilişkin tüm akademik ve entelektüel birikim incelendiğinde, cinselliğin 1980’lere kadar yalnızca biyolojik bir
temelde ele alındığı görülmektedir.
Cinsellik kavramı, insan bedeni ve psikolojisinin yanı sıra; toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel boyutları
da (UNESCO, 2009a) barındırmaktadır. Cinsellik kavramı, çok boyutlu yapısı ve insan yaşamındaki yeri kadar
insan hakları boyutuyla da ele alınmaktadır. WHO (2006)’ya göre ‘Cinsel haklar’ ‘ulusal düzeyde uygulanmakta
olan kanunlar, uluslararası insan hakları dokümanları ve diğer sözleşmelerce teminat altına alınmış bütün
insan haklarını’ kapsamaktadır. Bu haklar; ‘bireyin cinsellik ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimi, cinsellikle
ilgili en doğru bilgiye ulaşma, cinsellik eğitimi, beden bütünlüğüne saygı, partnerini seçebilme hürriyeti,
cinsel kararlarını verebilme özgürlüğü, ne zaman çocuk sahibi olunacağına karar verebilme, güvenli bir cinsel
hayat sürdürme, tarafların rızasının olduğu bir evlilik ya da cinsellik yaşama gibi en temel insani haklar’ olarak
betimlenmektedir.
SIECUS (1996), cinsellik kavramının (1) bilişsel, (2) duyuşsal ve (3) davranışsal olmak üzere üç farklı alana hitap
ettiğini belirtmekte; insanlara bilişsel (bilgi) alanda, sosyo-kültürel, biyolojik, psikolojik ve ruhsal boyutlarıyla
katkı sağlarken; duyuşsal alanda duygular, değerler ve tutumlar gibi boyutlarıyla; davranışsal alanda ise iletişim,
karar alma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirme gibi boyutlarıyla katkı sunduğunu vurgulamaktadır.
WHO (2010) cinselliğin, insan yaşamının her aşamasında gelişiminin en doğal parçası olduğunu ve içinde
beden, psikoloji ve toplumsal unsurları barındırdığını belirtmektedir. Kelimenin Türkçe alan yazında
kavramsallaştırılması incelendiğinde, WHO’nun yapmış olduğu tanıma yakın bir şekilde semantik yapısının
oluşturulduğu görülmektedir. Gülsün, Ak ve Bozkurt (2009: 69) cinsellik kavramını ‘Cinsel doyumu ve iki
insanın değer yargıları ve tabularıyla belirlenmiş, biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri olan özel bir yaşantı’ olarak
tanımlamıştır. Yücesan ve Alkaya (2018) ise cinselliğin‘… biyolojik, psikolojik ve sosyal bileşenleri olan temel
bir insan gereksinimi olup cinsiyet, cinsel kimlik ve roller, cinsel yönelim, erotizm, ürüme ve sosyal iyilik hali’ni
kapsadığını belirtmiştir. Her iki tanım incelendiğinde cinsellik kavramının biyolojik işlevinin ötesinde psikolojik
ve sosyolojik boyutlarının da öne çıkarılarak daha kapsamlı bir semantik derinlik içerdiği görülmektedir.

1.1. Cinsellik Eğitimi
Cinsellik kavramının semantiğinde ve tanımında zaman içerisinde meydana gelen değişiklik sonrası, cinsel
eğitimin de kapsamı değişikliğe uğramıştır. Çok’a (2003) göre, cinsel eğitim daha önceleri biyolojik temele
dayanan üreme ve doğum kontrolü konularına odaklı bir anlayışa sahipken; gelişmelerle birlikte cinsellik
eğitiminin ve kapsamının cinsellikle ilgili pek çok konudan oluşan disiplinlerarası bir yapıya doğru evrildiği
belirtilmektedir. Bu nedenle karar verme ve sorumluluk geliştirme gibi kişisel becerilerin yanı sıra; iletişim
becerilerinin de bu çerçevede kendine yer bulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Birleşik Devletler Cinsel
Bilgi ve Eğitim Konseyi (Sex Information and Education Council of United States [SIECUS]) tarafından cinsellik
eğitimi; yaşam boyu süren cinsiyet, cinsellik, cinsel kimlik, ilişkiler ve yakınlık ile ilgili bilgi edinme, tutum, inanç
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ve değerler oluşturma süreci olarak tanımlanmıştır (Criniti, Andelloux, Woodland, Montgomery ve Hartmann,
2014).
Cinsellik eğitimine ilişkin yapılan tanımlar ve yaklaşımlardan hareketle, cinsellik eğitiminin bileşenleri yalnızca
okulla sınırlı tutulmamakta ve ailelerin, dini hizmet veren kurumların ve sivil toplum kuruluşları gibi çok çeşitli
kurum ve kuruluşların bu süreçte önemli rol üstlenmesi gerektiğinin altı çizilmektedir.
Cinsellik eğitiminde dikkat çeken bir diğer boyut; bu eğitimin hangi zaman diliminde ve hangi mekânda
verileceğine ilişkindir. Cinsellik eğitimini herhangi bir formal eğitim kademesinin belirli bir döneminde
gerçekleşmesi gereken bir öğrenme ya da konu alanı olarak görmenin çok ötesinde, insanın yaşamı boyunca
süren informal öğrenme ortamlarında da cinsellik eğitimi bağlamında davranış, tutum, değer ve inançların
geliştiği bilinmektedir (SIECUS, 1996). Bu bakımdan, SIECUS’un cinsellik eğitimi kavramını, hayat boyu süren
bir öğrenme olarak değerlendirdiği görülmektedir.
Kavramın hayat boyu öğrenme özelliği kazanması ile birlikte, SIECUS (1996) okullarda verilecek cinsellik
eğitimi süreçlerinde eğitimcilerin bu süreçleri kılavuzlayacak dokümanlara ve eğitim programlarına olan
ihtiyacını vurgulamıştır. Bu doğrultuda, UNESCO, WHO, SIECUS vb. farklı kurum ve kuruluşlar, okul öncesi
eğitimden ortaöğretim kademesine (K-12) kadar tüm kademeleri kapsayan ‘kapsamlı cinsellik eğitimi rehberleri’
hazırlamakta ve cinsel sağlığın korunması ve sürdürülmesinin ancak kapsamlı bir cinsel sağlık eğitimi ile
mümkün olacağını belirtmektedir (Özcebe 2007; Gendel ve Bonner, 1992; akt. Gürsoy ve Gençalp, 2010).
Eğitim kademelerine yönelik destekleyici dokümanların ve eğitim programlarının hazırlanması aşamasında
kurum ve kuruluşların farklı problemlerle karşılaştıkları görülmektedir. Örneğin, eğer cinsellik eğitimi her
eğitim kademesinin bir parçası olacaksa o zaman bu dokümanların ve eğitim programlarının ilgili kademeye
devam eden öğrencilerin yaşına ve gelişimsel özelliklerine uygunluğunun ve kültürel arka planlarının da (WHO,
2010; UNESCO, 2009a; NGTS, 2004; SIECUS, 1996) hassasiyetle ele alınması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Diğer bir ifadeyle, eğitim dokümanlarının ve programlarının öğrencilerin çeşitliliğine ve sosyal yapılarına (aile,
dini kurumlar, sivil toplum örgütleri ve sağlık hizmeti veren kuruluşlar) yanıt verecek şekilde yapılandırılması
beklenmektedir.
WHO (2010) tarafından benimsenen cinsellik eğitimi programlarındaki bir diğer vurgu ise çok disiplinli
yaklaşıma sahip olması, diğer bir ifadeyle multidisipliner olmasıdır. Burada dikkat çekilen en önemli nokta ise
cinsellik eğitim programı adı altında ders çizelgelerinde nadiren de olsa program geliştirme çalışmalarının
olmasının yanı sıra; daha yaygın bir şekilde bu konuların okulların haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerde
kaynaşık bir şekilde ele alınmasıdır. Biyoloji dersi bunun en belirgin örneğidir. Ancak bu durum ülke, okul türü
ve diğer kültürel koşullara bağlı olarak ‘vatandaşlık eğitimi, sağlık bilgisi, felsefe, din, dil ve spor’ gibi derslere
de yayılmaktadır. Cinsellik eğitiminde bütüncüllüğün güvence altına alınmasının en iyi yolu farklı öğretmenler
tarafından konunun farklı boyutlarıyla ve çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınmasıdır.
Cinsellik eğitimi programlarının tarihsel gelişim süreçleri küresel bir perspektifle ele alındığında, WHO (2010)
bu alandaki program geliştirme çalışmalarını üç temel kategoride sınıflandırmaktadır: (1) Evlilik öncesi cinsel
ilişkiden kaçınmak, diğer bir ifadeyle ‘hayır diyebilmek’ ya da ‘nefsine hâkim olmak (abstinence)’ üzerine
yoğunlaşan programlar, (2) ‘Cinsel perhizin ya da nefsine hâkim olmanın’ bir seçenek olarak sunulduğu,
ancak vurgunun doğum kontrolü ve güvenli cinsel birliktelik üzerine yoğunlaştığı programlar, (3) İkinci
programın özelliklerini barındırmasına ek olarak, bireye daha geniş bir kişisel, cinsel ve gelişimsel perspektif
sunan programlardır. Üçüncü grupta yer alan programlar alanyazında aynı zamanda ‘kapsamlı cinsellik eğitimi
(comprehensive sexuality education)’ ya da ‘bütüncül cinsellik eğitimi (holistic sexuality education)’ olarak da
kavramsallaştırılmaktadır. Bu üç farklı cinsellik eğitim programı yönelimlerinin farklı kıta ve ülkelerde ortaya
çıktığı görülmektedir.
Yalnızca cinsel perhizi ya da nefse hâkim olmayı şiddetle savunan birinci tür program yöneliminin Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) ortaya çıktığı ve ardından Avrupa ülkelerini etkilediği bilinmektedir. İkinci tür program
yöneliminin ise yine ABD’de ve birinci programın kısıtlayıcı tutumuna bir tepki olarak doğduğu görülmektedir.
Son olarak, ABD’deki birinci ve ikinci programların etkililiğinin değerlendirilmesi ve sonuçlarının karşılaştırılması
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neticesinde elde edilen düşük manidarlık düzeyine sahip bulgulardan hareketle farklı bir düşünsel temelde
üçüncü bir yönelim olarak kapsamlı cinsellik eğitim programı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geliştirilmiştir.
Hâlihazırda, birinci ve ikinci program yönelimleri ABD’yi domine ederken, üçüncü program yöneliminin daha
çok AB ülkelerinde yaygın olduğu görülmektedir. Farklı iki kıtada uygulanmakta olan program yönelimlerinin
düşünsel temelleri incelendiğinde, ABD’de yoğun bir şekilde uygulanmakta olan birinci ve ikinci program
yönelimi ‘problem-çözme’ anlayışına göre geliştirilmişken; üçüncü program yöneliminde ‘kişisel gelişim’in
odak noktasında olduğu görülmektedir.
UNESCO (2018) kapsamlı cinsellik eğitimini; cinselliğin bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal yönlerinin bir
eğitim programı kapsamında yapılandırılmış olarak öğretilmesi ve öğrenilmesi olarak tanımlarken; bireylerin
kendi sağlık, iyi olma hali ve değerlerinin farkına varma, saygılı sosyal ve cinsel ilişkiler geliştirme, yaptıkları
seçimlerin kendilerinin ve başkalarının iyi oluşunu ne şekilde etkilediği üzerine düşünme ve yaşamları boyunca
haklarını anlama ve koruyabilme konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerlerin kazandırılmasını hedeflediği
görülmektedir.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından 2014 yılında yayımlanan bir raporda ise kapsamlı cinsellik
eğitiminin okulda ya da okul dışında cinsellik eğitimine hak temelli ve toplumsal cinsiyet odaklı bir yaklaşım ile
ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır. Kapsamlı cinsellik eğitimi, çocukların ve gençlerin sosyal ve duygusal
gelişimleri bağlamında kendi cinselliklerine olumlu bir bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak bilgi, beceri,
tutum ve değerler kazandırmasını amaçlayan eğitim programlarına dayalı bir eğitimdir. Gebeliğin ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesinin ötesine geçen bütüncül bir cinsellik ve cinsel davranış vizyonu
benimsemiştir (UNFPA, 2014).
Tarihsel süreç içerisinde ‘kapsamlı ya da bütüncül cinsellik eğitimi programları’ ile cinsellik bağlamında
karşılaşılan problem ve engelleri aşmak ve potansiyel tehditlerin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Bir yandan,
kapsamlı cinsellik eğitimi programları hazırlama standartları, ölçütleri ya da ilkeleri benimsenirken; diğer
yandan bu doğrultuda eğitsel dokümanlar hazırlanmaktadır.
SIECUS (1996) tarafından cinsellik eğitimine ilişkin hazırlanmış okul temelli kapsamlı cinsellik eğitimi
programının amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
(1) Cinsellik hakkında doğru bilgileri sunmak,
(2) Gençlerin, cinsellik eğitimi hakkında değerleri, tutumları ve inançları anlamalarına ve onları geliştirmelerine
yardımcı olmak,
(3) Onlara, sosyal ilişkilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak,
(4) Onların, cinsel ilişkilerinde alacakları sorumlulukları ve önlemleri öğrenmesi konusunda yardımcı olmak.
1996 yılında hazırlanan cinsellik eğitim programının genel amaçları incelendiğinde; program kavramla
ilgili en doğru bilgiyi hedef kitleye sunmayı hedeflemektedir. Bunun yanı sıra, programın geliştirildiği
toplumun ve kültürün özellikleri dikkate alınarak cinsellik eğitimine ilişkin uygun tutum, değer ve inanç
geliştirmeyi de hedeflediği görülmektedir. Son olarak program, cinsellikle ilgili alınacak bir karar hakkında
düşünmeyi, sonuçlarına ilişkin sorumluluk almayı ve olası ihmallerden doğacak olumsuzlukları engellemeyi
hedeflemektedir.
1999 yılına kadar, çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından cinsellik eğitimine ilişkin oluşturulmaya çalışılan
ortak dil ve standartların yanı sıra, cinselliğin bir insan hakkı olarak tanınmasına yönelik ilk adım, 1999 yılında
Dünya Cinsel Sağlık Derneği (World Association for Sexual Health [WAS]) tarafından atılmış ve ‘Cinsel Haklar
Bildirgesi’ yayımlanmıştır. 2005 ve 2008 yıllarında bildirge üzerinde bazı değişikliklere ve düzeltmelere
gidilmiş, ardından 2014 yılında bildirge yeniden gözden geçirilerek dünyada kabul gören saygın bir metin
halini almıştır. WAS (2014) tarafından yayımlanan ‘Cinsel Haklar Bildirgesi’ içeriği itibariyle; ‘eşitlik ve ayrımcılık
yapmama; yaşam, özgürlük ve güvenlik; özerklik ve bedensel bütünlük; şiddet, merhametsizlik, gayri insani,
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küçük düşürücü ve cezalandırıcı tutumların reddedilmesi; şiddet ve zorlamadan arınma; özel yaşamın gizliliği;
bilgiye erişim; bilimsel gelişme ve ilerlemelerden faydalanma; eğitim ve cinsel eğitim; özgür iradeyle evlilik
kurumunun kurulması ya da eşlerin ayrılması; çocuk sahibi olup olmama, çocuk sayısı, doğumlar arasındaki
süre; düşünce, fikir ve ifade özgürlüğü; toplanma, iletişim ve dernek kurma; kamusal ve siyasi alanda yer alma;
adalet sağaltım ve tazmin edilme’ gibi başlıkları kapsayan haklardan oluşmaktadır.
2001 yılında WHO tarafından, on yıl süreli bir Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığına ilişkin ‘Avrupa Bölgesel Strateji
Belgesi’ yayımlanmıştır. Bu belge ile AB üyesi ülkelerde ergenlere yönelik cinsellik ve üremenin tüm boyutları
hakkında eğitimler verilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda 2000 ve 2010 yılları arasında gerçekleştirilmesi
planlanan beş hedef konulmuştur (WHO, 2001).
Bunlar;
(1) Çocuk sayısı, çocuğa sahip olma zamanı ya da her bir çocuğun istenen bir birey olabilmesi gibi eylemleri
gerçekleştirebilmek için bireylerin ve çiftlerin kendi hür ve bilinçli seçim yapabilmelerini desteklemek amacıyla
bilginin arttırılması,
(2) İndükleme yöntemiyle kürtaj oranlarının düşürülmesi,
(3) Kontraseptif erişiminin kolaylaştırılması,
(4) Kontraseptif alternatiflerin çeşitliliğinin arttırılması,
(5) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı gibi konularda, erkeklerin daha bilinçli bir şekilde katılımlarının ve
sorumluluklarının arttırılması ve erkeklerin kontraseptif yöntemleri tercih etmelerinin desteklenmesi şeklindedir.
2006 yılında BZgA ve WHO Avrupa Bölge Ofisi’nin iş birliğinde Köln’de, Türkiye’nin de dahil olduğu 26 ülkeden
yüzden fazla alan uzmanının katılımıyla ‘Çok Kültürlü Avrupa’da Gençliğe Yönelik Cinsel Eğitim (Youth Sex
Education in a Multicultural Europe)’ başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Konferansın genel amacı AB’de
gençliğe yönelik yürütülen cinsel eğitim hakkında katılımcı her ülkenin ‘ülke raporunun’ hazırlanmasıdır.
Konferansın ilk ayağı, 16 AB ülkesinde yürütülmekte olan eğitimlere ilişkin ülke deneyimlerini derlemek,
araştırma verilerini toplamak ve bir araya getirmek olmuştur. Bu süreçte katılımcı 16 ülkenin bölgesel, kültürel
ve yöntemsel çeşitliliklerinden hareket edilerek cinsellik eğitimine ilişkin ortak standartlar saptanmıştır.
Konferansın ikinci ayağında ise ortak standartlar doğrultusunda, Avrupa’da cinsellik eğitiminin gelişiminin
sağlanması amaçlanmaktadır. Konferansın sonucunda ulaşılmak istenen altı çıktı şöyle belirlenmiştir;
(1) Tüm ortaöğretim kademesi öğretim programlarında cinsellik ve üreme konularına yer verilmesi,
(2) Okul dışı ortamlarda ergenlere yönelik eğitim programlarının hayata geçirilmesi,
(3) Herhangi bir aile onamına gerek duyulmayacak şekilde ekonomik ve güvenilir gençlik hizmetlerinin
sunulması,
(4) Ergenlerin tüm eğitimsel etkinliklere ve topluma hizmet faaliyetlerine aktif bir şekilde katılması,
(5) İstenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı kendilerini koruyan ergenlerin oranının en
az %90’lara çıkarılması,
(6) Ergen hamileliklerinin oranının, oranın düşük olduğu ülkelerde %20, yüksek olduğu ülkelerde ise %50
oranında azaltılmasıdır (WHO, 2006: 11-12).
2009 yılında ‘Nüfus Konseyi (Population Council)’ tarafından düzenlenen ‘Hepsi Bir Programdır. Cinsellik,
Toplumsal Cinsiyet, HIV ve İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Birleşik Bir Yaklaşım İçin Yönergeler ve Etkinlikler
(It is all one curriculum. Guidelines and activities for a unified approach to sexuality, gender, HIV, and human
rights education)’ başlıklı çalışma sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı çalışma gruplarıyla (CREA [India]; Girls
Power Initiative [Nigeria]; International Planned Parenthood Federation; IPPF/Western Hemisphere Region;
International Women’s Health Coalition; Mexfam [Mexico] tamamlanmıştır. İki ciltten oluşan çalışmanın
birinci cildi cinsellik konuları etrafında yapılandırılarak sekiz başlıkta toplanmıştır. Bunlar; (1) Cinsel sağlık ve
iyi oluş insan hakkıdır, (2) Cinsiyet, (3) Cinsellik, (4) Kişilerarası ilişkiler, (5) İletişim ve karar-alma becerileri, (6)
Beden, ergenlik ve üreme, (7) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı, (8) Cinsel sağlık, cinsel haklar ve cinsel eşitliğin
geliştirilmesi şeklindedir. Çalışmanın ikinci cildinde farklı yaş gruplarına yönelik birinci ciltte belirlenen öğrenme
alanları çerçevesinde uygulanabilecek eğitsel etkinlik örneklerine yer verilmiştir. Çalışma, yapısı itibariyle, bir
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çerçeve eğitim programı geliştirme çalışması olup, yedi temel özellik üzerinde yapılandırılmıştır. Bunlar, (1)
Kanıt temelli, (2) Kapsamlı, (3) Temel değerlere odaklı (örneğin, adalet, insan onuru, adil tutum, katılımcılık vb.),
(4) Cinsiyete duyarlı, (5) Akademik gelişim ve eleştirel düşünmeyi destekleyen (6) Sivil katılımı güçlendiren, (7)
Kültüre duyarlı olma şeklindedir. Çalışma içeriği ve değindiği konular itibariyle dünyadaki benzer yönelimler
doğrultusunda cinselliği bütüncül ya da kapsamlı bir şekilde ele alarak herkese hitap edebilecek bir formatta
sunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (2010) tarafından AB’de uygulanması ve AB’yi takip eden diğer ülkelere örnek olması
amacıyla yeni bir perspektifle cinsellik eğitimi programlarına genel bir çerçeve çizilmiş ve temel ilkeleri
belirlenmiştir. Çizilen genel çerçeve ve ilkeler, farklı yaş gruplarındaki çocuk ve ergenlerin neleri bilmeleri
ve kavramaları gerektiğine; hangi durum ve zorluklarla nasıl mücadele edebileceklerine ilişkin konulara ışık
tutmaktadır. Bu perspektifle hazırlanan eğitim programında, farklı okul kademelerinde hâlihazırda uygulanan
eğitim programlarının geliştirilmesi ya da güncellenmesi amaçlanmıştır. 2008 yılında ‘Federal Center for Health
Education (BZgA)’ tarafından geliştirilen ve WHO tarafından uygulamaya konulan dünyadaki cinsellik eğitimi
programlarındaki ‘kapsamlılık’ yöneliminden hareket edilerek geliştirilen programda, ‘bütüncül (holistic)’
ifadesi tercih edilmiştir. Bu perspektifle geliştirilen eğitim programı, bütüncül cinsellik eğitimi programı olarak
adlandırılmış ve alan yazına uygun bir şekilde kapsamı genişletilmiştir.
UNESCO (2009a) tarafından hazırlanan raporda ise etkili cinsellik eğitimi programlarının altı özelliğine
değinilmektedir. Bunlar, (1) Dezenformasyonu azaltan, (2) Doğru bilgiyi yaygınlaştıran, (3) Pozitif değer
ve tutumları saptayarak pekiştiren, (4) Beceri geliştiren, (5) Akran gruplarının arasında konuya ilişkin algıyı
arttıran, (6) Aileler ve diğer güvenilir yetişkinler arasında iletişimi güçlendiren şeklindedir. UNESCO tarafından
belirlenen bu özellikler çerçevesinde cinsellik eğitimi programlarının amaçlarının ise ‘çocukları ve ergenleri,
HIV ve AIDS’den etkilenen bir dünyada kendi cinsel ve sosyal ilişkilerinde sorumlu tercihler yapabilmelerini
sağlayacak bilgi, beceri ve değerlerle donatmaktır’ şeklinde tanımlandığı görülmektedir.
UNESCO; 2009 yılında UNAIDS, UNFPA, UNICEF, UNWomen ve WHO iş birliğiyle geliştirdiği ‘Cinsellik Eğitimi
Üzerine Uluslararası Teknik Rehber (International Technical Guidance on Sexuality Education)’ başlıklı rehberini;
güncel gelişmeler ve Birleşmiş Milletler’in (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda revize
etmek üzere 25-27 Ekim 2016 tarihinde ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber BM Paydaş
Konsültasyon ve Danışma Grubu Toplantısı’ düzenlemiş ve ardından bulgulara dayalı bir şekilde gözden
geçirilen Teknik Rehber 2018 yılında son halini alarak basılmıştır. Yayımlanan bu Teknik Rehber ile (UNESCO,
2018);
• Açık ve net bir Kapsamlı Cinsellik Eğitimi (KCE) anlayışı sunmak,
• Genç insanları ve çocukları etkileyen cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında farkındalığı yükselterek KCE
programlarına olan ihtiyacı karşılamak,
• Karar vericileri, eğitimcileri ve program geliştirme uzmanlarını desteklemek amacıyla, bulgulara ve
araştırmalara dayalı yol gösterici bir metin paylaşmak,
• Nitelikli KCE’nin sunulabilmesi için öğretmen ve eğitimcilerin hazırlıklı olma düzeyini ve kurumların
kapasitesini arttırmak
• Konuyla ilişkili, bulgulara dayalı, öğrencilerin yaş grubuna ve gelişim düzeyine uygun KCE öğretim
programlarının, eğitim ve öğrenme materyalleri ve programlarının kültüre uygun şekilde nasıl geliştirilebileceği
konusunda rehberlik yapmak amaçlanmıştır.
Teknik Rehber; güncel bulgularla güçlendirilmiş ve her bir bireyin eğitime ve mümkün olabilecek en üst
düzey sağlık ve iyi oluş standardına ulaşma hakkını vurgulayan uluslararası insan hakları sözleşmeleriyle
gerekçelendirilmiştir. Dünya’nın ortak kaygılarına ve tehditlerine (örneğin, HIV/AIDS, cinsel yolla bulaşan
enfeksiyonlar, istenmeyen gebelikler, toplumsal cinsiyet temelli şiddet vb.) yönelik olarak yaşa uygun ve kapsamlı
cinsellik eğitim programı (UNESCO, 2018), insanların güçlendirilmesi, desteklenmesi ve yönlendirilmesinin
bir yöntemi olarak görülmüştür. Teknik Rehberde formal ya da formal olmayan eğitim ortamlarında verilen
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Şekil 1. Kapsamlı Cinsellik Eğitiminin Özellikleri (UNESCO, 2018)

Doğruluğu bilimsel
olarak kanıtlanmıştır.

Aşamalıdır.

Yaşa ve gelişim
aşamalarına uygundur.

Öğretim programı temellidir.

Kapsamlıdır.

Hak temellidir.

Toplumsal cinsiyet
eşitliğine dayalıdır.

Kültüre ve bağlama
uygundur.

Dönüştürücüdür.

Sağlıklı seçimlerin
desteklenmesi için
gereken yaşam becerilerini
geliştirebilir.

kapsamlı cinsellik eğitiminin Şekil 1’de belirtilen özellikleri taşıdığı belirtilmektedir.
Teknik Rehber’de yaşa uygun olarak yapılandırılmış kapsamlı cinsellik eğitiminin öğrenme hedefleri; eşit
derecede önemli, birbirlerini güçlendiren ve bir arada öğretilmesi amaçlanan sekiz ana kavram altında
sınıflandırılarak verilmiştir. Bu ana kavramlar, (1) İlişkiler, (2) Değerler, haklar, kültür ve cinsellik, (3) Toplumsal
cinsiyeti anlamak, (4) Şiddet ve şiddetten korunma, (5) Sağlık ve iyi olma becerileri, (6) İnsan bedeni ve gelişim,
(7) Cinsellik ve cinsel davranış, (8) Cinsel sağlık ve üreme sağlığı şeklindedir.

İlişkiler kavramı; aileler, arkadaşlık, sevgi ve romantik ilişkiler; hoşgörü, kapsama ve saygı ve uzun vadeli
birliktelikler ve ebeveynlik olmak üzere dört konu çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu konular incelendiğinde
bir bireyin yakın çevresinden uzağa iletişim içinde bulunduğu tüm çevrelerde kuracağı ilişkilerde bilmesi
ve yapması gerekenler ile yaklaşımının nasıl olması gerektiği konularına dikkat çekildiği görülmektedir. Bu
konularla farklı yaş gruplarında farklı ana fikirler vurgulanarak öğrencilere kazandırılması gereken bilgi, beceri
ve tutumlar gelişimsel olarak belirlenmiştir.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramı; değerler ve cinsellik, insan hakları ve cinsellik; kültür,

toplum ve cinsellik olmak üzere üç konu çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu kavramın konuları incelendiğinde
bireysel ve kültürel değerler ile insan hakları bağlamında cinsellik konusunun gelişimsel olarak verilmesi
hedeflenmiştir.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı; toplumsal cinsiyet kavramı ve toplumsal cinsiyet normlarının

toplumsal yapısı; toplumsal cinsiyet eşitliği, kalıp yargılar ve önyargılar; toplumsal cinsiyet temelli şiddet
konularından oluşmakta, toplumsal cinsiyet kavramının kapsamından başlayarak toplumsal cinsiyet temelli
şiddet konularına doğru genişleyen ve yaş gruplarına göre derinleşen bir kapsamda verilmiştir.

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı; şiddet; onay, mahremiyet ve bedensel bütünlük ve bilgi

iletişim teknolojilerinin güvenli kullanımı konularından oluşmaktadır. Şiddetin her türü ve bu tür durumlarla
başa çıkabilme bilgi, tutum ve becerisi ile ilgili ana fikir ve öğrenme hedeflerinden oluşan bir kavramdır.

Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı; cinsel davranışta normlar ve akran etkisi, karar verme, iletişim,
reddetme ve uzlaşma becerileri; medya okuryazarlığı ve cinsellik, yardım ve desteklere erişim konularından
sağlığı ve iyi oluşu gelişimsel olarak ele alan bir kavramdır.
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İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı; cinsel anatomi ve fizyoloji, üreme anatomisi ve fizyolojisi ve üreme,
ergenlik ve beden imajı konularından oluşan bir kavramdır.

Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramı; seks, cinsellik ve cinsel yaşam döngüsü, cinsel davranış ve
cinsel tepki gibi cinsel davranışın tüm boyutlarını gelişimsel olarak ele alan bir kavramdır.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramı; gebelik ve gebeliğin önlenmesi, HIV ve AIDS’te damgalama,

bakım, tedavi ve destek; HIV ve diğer CYBE ile ilişkili risklerin anlaşılması, tanınması ve azaltılması konularından
oluşan cinsel sağlığın tüm boyutları ile ele alındığı kavramdır.
Bu temel kavramlar ayrıca konu başlıklarına bölünmüş olup bu konu başlıkları da yaş gruplarına (5-8 yaş;
9-12 yaş; 12-15 yaş ve 15-18+ yaş) göre gruplandırılmış ana fikirler ve bilgi, tutum ve beceri temelli öğrenme
hedeflerini kapsamaktadır. Öğrenme hedefleri de mantıksal olarak aşamalı bir şekilde sunulmuştur. Rehber’de
yer alan temel kavramlar, konu başlıkları ve öğrenme hedefleri ile çocuklara ve gençlere ‘kendi sağlıklarının,
iyi olma hallerinin ve değerlerinin farkına varma; kendi seçimlerinden etkilenen diğer bireylerin iyi olma halini
gözetme, kendi haklarını anlama ve haklarını savunma ve diğer bireylerin haklarına saygı gösterme yönünde
onları güçlendirebilecek bilgi, yaklaşım ve becerileri kazandırmak’ amaçlanmaktadır.
Son yirmi yılda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, cinsellik eğitimi hakkında çok
çeşitli çalışmaların yürütüldüğünü göstermektedir. Bu durum aslında insan yaşamının doğal bir parçası olan
cinselliğin hem kavramsal hem de uygulamaya dönük olarak güçlendirilmesi için gösterilen gayretlerin bir
ürünüdür. Cinsel sağlık eğitiminin kapsamının yıllar içinde genişlediği ve bireyi güçlendirme amacının ön plana
çıktığı görülmektedir. Kanıt temelli, bütüncül öğrenmeyi temele alan, hak temelli, yaşa ve gelişime uygun ve
yaşam boyu süren bir anlayışla kapsamlı cinsellik eğitiminin kavramsallaştırıldığı görülmektedir.

1.2. Türkiye’de Kapsamlı Cinsellik Eğitimi
Türkiye’de ergenlerin cinselliği üzerine yapılmış çok sayıda çalışmaya rastlanırken, bu çalışmaların sonuçlarının
da benzerlik gösterdiği ve kapsamlı cinsellik eğitiminin gerekliliğinin ve öneminin vurgulandığı görülmektedir.
Örneğin, Kızıltoprak ve Şimşek (2011) tarafından 15-24 yaşları arasındaki gençlerle gerçekleştirilen bir çalışmada
ortalama cinsel ilişki yaşının 17,6 olduğu ve evli olmayan gençlerin %15,6’sının cinsel birleşme ile sonuçlanan
ilişkilerinin olduğu ifade edilmiştir. Sağlık davranışı teorilerine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada
Kızıltoprak ve Şimşek (2011), akran eğitimi sonrasında gençlerin cinsel sağlık konularında bilgilendirilmelerinde
ve gençlerde olumlu davranış değişimi oluşturulmasında akran eğitimi modelinin etkili olacağı sonucuna
ulaşmışlardır.
Kara-Ulu ve diğerleri (2015) tarafından Ankara’da sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan 14-17 yaş arası gençlerle
gerçekleştirilen bir çalışmada, Türkiye’deki ilk cinsel deneyim yaşının düşmekte olduğu ve katılımcıların cinsel
yolla bulaşan enfeksiyonlar hakkındaki bilgi düzeylerinin düşük olduğu sonuçlarına varılmıştır. Ayrıca, gençler
bu konulardaki eğitimi sağlık çalışanları, görsel basın ve okul aracılığıyla almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu
nedenle de araştırmacılar tarafından, ergenlerin cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan korunmaları ve sağlıklı
cinsel davranış geliştirebilmeleri için örgün eğitim kapsamında üreme ve cinsel sağlık konularına daha fazla
yer verilmesi önerilmektedir.
Benzer şekilde Set, Dağdeviren ve Aktürk (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışmada da cinsel etkinlik
döneminin daha erken yaşta başlamasına rağmen ergenlerin cinsellik, kontraseptif yöntemler ve cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olamadıkları ve bu nedenle de istenmeyen gebelik ve cinsel
yolla bulaşan enfeksiyon riskine yüksek oranda maruz kaldıkları bulunmuştur. Bu bağlamda, çalışma sonucunda
Türkiye’de ergenlerin cinselliğine gereken önemin verilmesi ve öncelikle ergenlerde cinsellik konusunda geniş
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kapsamlı ve yeterli sayıda araştırma yapılarak mevcut durumun tespit edilmesinin önemi ve yapılandırılmış bir
cinsel eğitim programının sunulmasının gerekliliği vurgulanmıştır.
Tuğrul ve Artan (2001) tarafından alt sosyo-kültürel düzeydeki 665 anneden 2-18 yaş grubunda olan
çocuklarının cinsel eğitimine ilişkin görüşlerini almak üzere bir çalışma yürütülmüştür. Bu çalışma sonucunda,
tüm yaş gruplarındaki annelerin büyük çoğunluğunun cinsel eğitimin ne olduğunu bilmedikleri, bir kısmının ise
cinselliği, cinsel ilişki olarak tanımladıkları görülmüştür. Cinselliğin ve cinsel eğitimin lise yıllarında başladığını
belirten annelerin hem kız hem de erkek çocuklara ailede cinsellikle ilgili bilgileri daha fazla oranda aktaran
kişi oldukları bulunmuştur. Ayrıca, her ne kadar annelerin çocuklar tarafından soru sorulmadıkça herhangi
bir konuda bilgi verme düşüncelerinin olmadığı ve çoğunlukla sorulara cevap verirken utanma duygusunu
hissettiklerini belirtmiş olmalarının yanında; çocuklarının cinsel konularla ilgili sorularını aile bireyleri dışındaki
kişilere sormalarını da uygun bulmadıkları görülmüştür. Buna karşın, aile içerisinde çocukların cinsellikle ilgili
sorularını yaygın bir şekilde anneye yöneltirken; nadir de olsa çocukların babaya cinsellikle ilgili sorularını
sorabildikleri görülmüştür.
Alan yazında benzer sonuçlara sahip çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, sağlıklı bir cinsel yaşam
için gençlere, gerek akran eğitimi yoluyla, gerekse okulda ve ailede temel eğitimlerin verilebilmesi açısından
kapsamlı cinsellik eğitimlerinin önemli olduğu görülmektedir. Ancak, Türkiye’de kapsamlı cinsellik eğitimi
üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde ise kapsamlı cinsellik eğitimine yönelik Dünya’da yapılan politika
dokümanları ya da rehberlerinden farklı bir şekilde, daha çok araştırma, inceleme ve derleme çalışmalarının
yapıldığı görülmektedir.
Türkiye’de cinsel sağlık eğitimine yönelik ilk bilimsel tartışma zemini, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı
(TAPV) tarafından yaratılmıştır (Çalışandemir, Bencik ve Artan, 2008; Yücesan ve Alkaya, 2018; Bulut, 2021).
1990’lı yıllarda HIV/AIDS’in önlenmesi amacıyla gençleri üreme sağlığı konusunda bilgilendirmek için kısıtlı da
olsa sivil toplum kuruluşları tarafından projeler ya da yerelde yürütülen eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Bu etkinliklerle, erken yaş gebeliklerini, planlanmamış gebeliği ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları (CYBE)
engellemek; gençlerin cinsellikle ilgili doğru bilgileri edinebilmelerine yardımcı olmak amaçlanmıştır.
1994 yılında Kahire’de BM’nin Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı’nda (International Conference for
Population and Development [ICPD]) küresel ölçekte insanların üreme sağlığına ilişkin haklarını kullanmadığına
dikkat çekilmiştir. Bu önemli tespitin ardından BM ülkelerin yönetici ve eğitimcilerini bu konularda gençlere
yönelik eğitimler düzenlemeye çağırmıştır. İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, UNFPA ile Türkiye Aile Sağlığı
ve Planlaması Vakfı (TAPV) iş birliğinde hem gelecek çalışmaları müzakere etmek hem de cinsel sağlık
eğitimine ilişkin kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla ‘Gençlik, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı’ temalı bir
toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının ardından 2000’li yıllarda BM tarafından ‘Binyıl Kalkınma Hedefleri’
kapsamında sekiz hedef (UN, 2000) ortaya konulmuştur. Cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve kadınların
güçlendirilmesi; çocuk ölüm oranlarının azaltılması; anne sağlığının iyileştirilmesi; HIV/AIDS, sıtma ve diğer
hastalıklarla mücadele edilmesi’ gibi sağlığı ve sosyal konuları doğrudan ilgilendiren hedefler belirlenmiştir.
Bu hedefler doğrultusunda 1997 yılında başlayıp 2004 yılına kadar süren iki önemli proje yürütülmüştür: (1)
Gençlerin Cinsel Sağlık Eğitiminin Desteklenmesi, (2) Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi. Yürütülen
projelerin bir çıktısı olarak 2000’li yıllarda cinsel sağlık eğitimini sağlamak üzere üniversitelerde özellikle Eğitim
Fakülteleri’nde ‘Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi’ isimli bir ders açılmış ve bu derste kullanılmak üzere ‘Öğretmen
ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi’ başlıklı bir kitap yayımlanmıştır (Bulut, 2021). Bu
çalışmalar Türkiye’de Kapsamlı Cinsellik Eğitimi alanında kilometre taşı sayılabilecek önemli çalışmalardandır.
Türkiye’de kapsamlı cinsellik eğitiminin öğretim programlarındaki durumunu ortaya koymak üzere Ergenlerin
Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Bıkmaz ve Güler (2007) tarafından burada yürütülen
çalışmaya benzer bir çalışma yapılmıştır. Projenin Bilim Komitesi tarafından belirlenen cinsellik eğitimi de dahil
olmak üzere sağlıkla ilgili konuların 2002-2003 ilköğretim kademesi (7-14 yaş) eğitim programlarının yer alma
durumunu belirlemeyi amaçlayan çalışmanın sonucunda eğitim programlarının amaç ve hedeflerinin fiziksel
gelişim, zararlı dış etkenlerden korunma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları alanlarındaki hedeflerle daha çok
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örtüştüğü belirlenirken, sağlıklı yaşama başlama alanının en düşük frekansa sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca
gebelik ve doğum, istenmeyen gebelikler, cinsel kimlik, ergenlik dönemindeki değişiklikler, cinsel şiddet ve
istismar, doğum kontrolü ve cinsel ayrımcılık gibi alt kategorilere ise eğitim programlarında hiç yer verilmediği
ortaya konulmuştur.
Dünya’da cinsel sağlık eğitimine yönelik geliştirilen projelerde olduğu gibi, Türkiye’de de gönüllü kuruluşlar
ve sivil toplum örgütleri yürütücülüğünde ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde özel projeler ve bölgesel
cinsel sağlık eğitimi programları gerçekleştirilmiştir. 1993-1999 yılları arasında Procter & Gamble’ın desteğiyle
‘Değişim, Genç Kızlığa İlk Adım’ programı 80 ilde uygulamaya konulmuştur. 2001-2003 yılları arasında yürütülen
bir diğer proje ise ‘Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi (ERDEP)’ isimli projedir (Bulut, 2021; Çalışandemir,
Bencik ve Artan, 2008). Proje kapsamında hem öğrencilere hem öğretmenlere hem de ebeveynlere yönelik
eğitim çalışmaları yapılmıştır. Bu eğitimler ‘ergenlik döneminde büyüme ve gelişme; üreme sisteminin anatomi
ve fizyolojisi; kişisel bakım’ gibi içeriklerden oluşturulmuştur (Bulut, 2021).
2007 yılında ise T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇSAP) Genel Müdürlüğü tarafından
Avrupa Birliği’nin desteği ile gençler için Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) hizmetleri kapsamında; bilgi,
tutum ve davranış geliştirmeyi, gençlere ulaşma ve onlarla çalışma konularında duyarlılığı arttırarak planlamauygulama becerisi kazandırmayı amaçlayan ‘Türkiye Üreme Sağlığı Programı, Gençlik Danışmanlık ve Sağlık
Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü - Katılımcı Rehberi’ yayımlanmıştır. Öğretim programlarında
görülen bu yönelim Dünya’daki yönelimle benzerlik göstermektedir. Ancak o yıllarda projeler kapsamında
gerçekleştirilen uygulamalar haricinde MEB’de herhangi başka bir uygulama yer almamaktadır.
Türkiye’de Engellilere yönelik cinsel sağlık eğitimi uygulamaları da sınırlıdır. Ancak 2006-2007 yılları arasından
AB Delegasyonu desteğiyle üreme sağlığına ilişkin geliştirilen ve Türkiye Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı
(OZEV), Bilimsel ve Teknik Araştırma Vakfı (BİTAV) ve Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) tarafından
yürütülen ‘Zorlananlar (Engelliler) için Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Projesi (ZOR-CSUS)’ başlıklı proje hayata
geçirilmiştir (Cangöl, Karaca ve Aslan, 2013). Proje kapsamında Türkiye’nin altı bölgesinde engelli bireyler ve
onların ailelerine cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında eğitimler verilmiştir.
Alan yazında bu bağlamda yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin, Güdül Öz ve Yangın’ın (2020) görme
engelli bireylerin cinsel sağlık ihtiyaçlarını belirlemeyi amaçladığı çalışmalarında, görme engelli katılımcıların
%90’dan fazlasının cinsel sağlık eğitimi almadığı bulunmuştur. Ayrıca, görme engelli bireylerin %83’ü cinsel
sağlık bilgilerinin yetersiz olduğunu ve sağlık çalışanlarından eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. Bu
nedenle, çalışmanın sonucunda görme engelli bireylerin kapsamlı cinsel sağlık eğitimine ihtiyaç duydukları
saptanmış ve bütüncül sağlık bakımı kapsamında bu bireylere yönelik cinsel sağlık eğitimi programlarının
düzenlenmesi önerilmiştir.
Alan yazında, cinsel sağlık eğitimlerinin katılımcıların bilgi ve tutumlarına etkisini inceleyen çalışmalar da yer
almaktadır. Örneğin, Yöndem (2007) grup rehberliği etkinliği olarak verilen ergenlik ve cinsel sağlık eğitiminin,
6. sınıf öğrencilerinin bilgi ve tutumları üzerindeki etkisini deneysel desenli bir çalışma ile incelemiş ve grup
rehberliği eğitimi verilen deney grubunun ergenlik ve cinsel sağlık ile ilgili bilgi ve tutumlarında anlamlı düzeyde
artış olduğu sonucuna varmıştır. Benzer şekilde, Üstündağ (2017) gençlere verilen Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı Eğitimi’nin etkisini değerlendirmek amacıyla bir deneysel çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmada, deney
grubuna 10 hafta boyunca haftada bir kez “Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitimi” uygulanmış ve araştırma
sonucunda eğitime katılan gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı bilgi düzeylerinde anlamlı düzeyde artış
olduğu kaydedilmiştir. Her ne kadar çalışmaların sonuçları cinsel sağlık eğitimlerinin etkisini ortaya koysa da
alan yazın incelendiğinde çalışmaların sayılarının görece az olduğu dikkat çekmektedir.
Güçlü ve Özerk (2021) tarafından Türkiye’deki örgün eğitim kurumları çerçevesinde 2000-2018 yılları arasında
gerçekleştirilen cinsel sağlık eğitimlerine ilişkin akademik çalışmaların incelenmesi ve sonuçları bakımından
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değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonucunda, çalışmaların çoğunluğunda (%59,37)
betimsel tarama yönteminin kullanıldığı görülmüştür. Çalışmalarda örneklem grubu olarak ilk sırada üniversite
öğrencilerinin yer aldığı (%44,4) ve çalışmaların büyük çoğunluğunun öğrencilerin cinsel sağlık konusundaki
tutum ve davranışlarını tespit etmeye ve düzenlenen eğitimlerin cinsellikle ilgili bilgi ve tutumlara etkisini
belirlemeye yönelik olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, çalışmalarda veli ve öğretmenlerin eğitimine ise çok
düşük oranda yer verildiği dikkat çekmektedir. Oysa ki, Çakşak (2018) tarafından da belirtildiği gibi cinsel
eğitimin etkili olabilmesi için, eğitime ergenlik döneminden önce başlanmalıdır, çünkü karşılanmamış cinsel
eğitim ihtiyacı, fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok soruna yol açabilmektedir. Bu nedenle, topluma
sağlıklı bireylerin kazandırılması için ailede başlayan cinsel eğitimin okulda da yaşa uygun eğitim programlarıyla
devam ettirilmesi gerekmektedir.
Ancak, Türkiye’de yapılan alan yazın taramaları sonucunda gerek ergenlerin gerek engelli bireylerin gerek
ailelerin cinsel sağlık konusundaki bilgilerinin yeterli olmadığı ve bu bağlamda uzmanlarca hazırlanan ve
uygulanan kapsamlı cinsel sağlık eğitimlerine ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. Diğer taraftan, alan yazında
bu konuda yapılan çalışmaların da yeterli düzeyde olmadığı ve kapsamlı cinsellik eğitiminde hedef gruplarda
ihtiyaç duyulan eğitim alanlarının tespit edilmesinin önemli olduğu görülmektedir.

1.3. Araştırmanın Amacı
Bu araştırma ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar örgün eğitim kurumlarında uygulanan resmi öğretim
programlarını ve ders kitaplarını Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO, 2018)
hazırladığı ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber’e göre analiz ederek, yaşa uygun kapsamlı
cinsellik eğitiminde ihtiyaç duyulan eğitim alanlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in İlişkiler temel kavramı ile ilgili olarak;
1.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
1.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
2. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik
kavramı ile ilgili olarak;
2.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
2.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
3. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı
ile ilgili olarak;
3.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
3.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
4. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı
ile ilgili olarak;
4.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
4.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
5. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı
ile ilgili olarak;
5.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
5.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
6. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı ile
ilgili olarak;
6.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
6.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
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7. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramı
ile ilgili olarak;
7.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
7.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?
8. Yaşa uygun kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında Teknik Rehber’in Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı ile
ilgili olarak;
8.a. MEB Öğretim Programlarında mevcut durum nedir?
8.b. Öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar MEB ders kitaplarında nasıl ele alınmaktadır?

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları
1. Yapılan ön incelemede zorunlu derslere ait Teknik Rehber’in öğrenme hedeflerinden herhangi birini
kapsayan MEB öğretim programları ve MEB ders kitapları analiz kapsamına alınmıştır.
2. Araştırma, ortaöğretim kademesinde Anadolu liselerinin haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden ortak
ve zorunlu olan derslerin öğretim programları ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca, Anadolu liselerinde alan seçimlerinin
(Türkçe-Matematik: Eşit Ağırlık, Fen Bilimleri: Sayısal-MF, Sosyal Bilimler: Sözel-TS, Yabancı Dil) 11. sınıftan
itibaren başladığı ve 12. sınıfta da devam ettiği dikkate alınarak bu kapsamda alan farkı gözetmeksizin sadece
tüm öğrencilerin ortak olarak aldıkları dersler analiz kapsamına alınmıştır.
3. Araştırma yalnızca Teknik Rehber’in öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarında ve bu programlara
ait MEB ders kitaplarında bir karşılığı olup olmadığını belirlemeye odaklanırken, bu kazanımların uygulamada
ne kadarının nasıl ele alındığı kapsam dışında bırakılmıştır.
4. Teknik Rehber’in öğrenme hedeflerinin bilgi, tutum ve beceri olarak sınıflandırılmış olması ve MEB öğretim
programlarının kazanımlarında ise böyle bir ayrıma gidilmemiş olması nedeniyle analiz çalışmasında MEB
kazanımlarından bazıları birden fazla kez Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle
tablolarda verilen rakamlar ilişkilendirilen kazanım sayılarını değil ilişkilendirme sıklığını göstermektedir.
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2.Yöntem
Bu bölümde; araştırmanın modeli, analiz kapsamına alınan dokümanlar, veri toplama araçları, verilerin
toplanması ve veri analizi süreçlerine ilişkin bilgiler verilmiştir.

2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma, okulöncesinden 12. sınıfa kadar örgün eğitim kurumlarında uygulanan resmi öğretim programlarını
ve MEB ders kitaplarını UNESCO’nun (2018) ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber’ine göre
analiz ederek yaşa uygun cinsel sağlık eğitiminde ihtiyaç duyulan eğitim alanlarını ortaya koymak amacıyla
doküman analizi yöntemine göre kurgulanmıştır. Araştırmada ilk olarak MEB öğretim programları betimsel
analiz tekniği ile analiz edilerek veriler sayısallaştırılmıştır. Ardından bu analizlere göre belirlenen MEB ders
kitaplarının Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen bölümleri analiz edilmiştir. (Şekil 2)

Araştırmanın
Aşamaları

I. Aşama: Öğretim
programlarının analizi

II. Aşama: Ders
kitaplarının analizi

Şekil 2. Araştırmada İzlenen Temel Aşamalar

2.2. Analiz Kapsamına Alınan Dokümanlar
Araştırmada iki farklı doküman grubu analiz kapsamına alınmıştır. Bunlardan ilki MEB’in okul öncesinden 12.
sınıfa kadar olan öğretim programları, diğeri ise bu öğretim programları için kullanılan MEB ders kitapları, etkinlik
kitapları ya da öğretmen kılavuz kitaplarıdır. Her bir doküman grubunun seçim ölçütleri ve analiz kapsamına
alınan öğretim programları ve ders kitapları, etkinlik kitapları ya da kılavuz kitapları aşağıda belirtilmiştir.

2.2.1. Analiz Kapsamına Alınan MEB Öğretim Programları
Teknik Rehber’de verilen yaş grupları dikkate alınarak; 5-8 yaş için okulöncesi ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar, 9-12
yaş için ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar, 12-15 yaş için ortaokul 8. sınıf ile lise 9 ve 10. sınıflar, 1518+ yaş ise lise 11 ve 12. sınıflara karşılık gelen tüm resmi MEB öğretim programları analiz edilmiştir. Tablo 1’de
tüm yaş grupları için analiz kapsamına alınan MEB öğretim programları verilmiştir. MEB öğretim programlarına
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın, Okulöncesi Eğitim programı için Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün
ve Sınıf Rehberlik Programı için Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi internet
sayfalarından erişim sağlanmış ve bağlantı adresleri Ek-1’de verilmiştir. Tablo 1’de analiz kapsamına alınmış
ancak yapılan analizler doğrultusunda kısmen ya da tam olarak ilişkili kazanım bulunmayan MEB öğretim
programları da verilmiştir.
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Tablo 1. Analiz Kapsamına Alınan MEB Öğretim Programları

Yaş Grupları

5-8 yaş

9-12 yaş

12-15 yaş

15-18+ yaş

Analiz Kapsamına Alınan Öğretim
Programları

Analiz Kapsamında İlişkili Kazanım
Bulunmayan Öğretim Programları

Okulöncesi eğitim, Türkçe (1-3. Sınıf),
Hayat Bilgisi (1-3. Sınıf), Fen Bilimleri
(3. Sınıf), Yabancı Dil (2-3. Sınıf), Beden
Eğitimi ve Oyun (1-3. Sınıf), Görsel
Sanatlar (1-3. Sınıf), Müzik (1-3. Sınıf), Sınıf
Rehberlik Programı (Okul Öncesi-3. Sınıf)

Matematik (1-3. Sınıf)

Türkçe (4-7. Sınıf), Fen Bilimleri (4-7.
Sınıf), Sosyal Bilgiler (4-7. Sınıf), Yabancı
Dil (4-7. Sınıf), Beden Eğitimi ve Oyun (4.
Sınıf), Beden Eğitimi ve Spor (5-7. Sınıf),
Görsel Sanatlar (4-7. Sınıf), Müzik (4-7.
Sınıf), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (4-7.
Sınıf), Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (56. Sınıf), Trafik Güvenliği (4. Sınıf), İnsan
Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (4. Sınıf),
Sınıf Rehberlik Programı (4-7. Sınıf)

Matematik (4-8. Sınıf),
Teknoloji ve Tasarım (7-8. Sınıf)

Türkçe (8. Sınıf), T.C. İnkılâp Tarihi ve
Atatürkçülük (8. Sınıf), Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi (8-10. Sınıf), Beden Eğitimi
ve Spor (8-10. Sınıf), Görsel Sanatlar (8.
Sınıf), Müzik (8. Sınıf), Birinci Yabancı
Dil (İngilizce) (8-10. Sınıf), Türk Dili ve
Edebiyatı (9-10. Sınıf), Görsel Sanatlar (910. Sınıf), Müzik (9-10. Sınıf), Sağlık Bilgisi
ve Trafik Kültürü (9. Sınıf), Sınıf Rehberlik
Programı (8-9-10. Sınıf)

Fen Bilimleri (8. Sınıf),
Matematik (8-10. sınıf),
Tarih (9-10. Sınıf),
Coğrafya (9-10. Sınıf),
Fizik (9-10. Sınıf),
Kimya (9-10. Sınıf),
Biyoloji (9-10. Sınıf),
Felsefe (10. Sınıf),
İkinci Yabancı Dil (9-10. Sınıf)

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük (12.
Sınıf), Türk Dili ve Edebiyatı (11-12. Sınıf),
Birinci Yabancı Dil (11-12. Sınıf), Görsel
Sanatlar (11-12. Sınıf), Müzik (11-12. Sınıf),
Sınıf Rehberlik Programı (11-12. Sınıf)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(11-12. Sınıf),
Tarih (11. Sınıf),
Felsefe (11. Sınıf),
İkinci Yabancı Dil (11-12. Sınıf),
Beden Eğitimi ve Spor (11-12. Sınıf)

Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubu için okul öncesi eğitim programı ile ilkokulların haftalık ders dağıtım çizelgesinde
yer alan dokuz dersin öğretim programı analiz kapsamına alınmıştır. Ancak, analiz kapsamına alınan Matematik
öğretim programında Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkili hiçbir kazanım bulunmamıştır.
Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubu için ilkokul ve ortaokulların haftalık ders dağıtım çizelgesinde zorunlu
dersler kategorisinde yer alan on beş öğretim programı analiz kapsamına alınmıştır. İmam Hatip ortaokulları
ile diğer ortaokulların seçmeli dersleri analiz kapsamına alınmamıştır. Analiz kapsamına alınan Matematik
ile Teknoloji ve Tasarım dersi öğretim programlarında Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkili hiçbir
kazanım bulunmamıştır.
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Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubu için ortaokul ve Anadolu liselerinin haftalık ders dağıtım çizelgesinde
zorunlu ve ortak dersler kategorisinde yer alan yirmi iki dersin öğretim programı analiz kapsamına alınmıştır.
İmam Hatip liseleri ve Anadolu liselerinin seçmeli dersleri analiz kapsamına alınmamıştır. Analiz kapsamına
alınan öğretim programlarından Fen Bilimleri, Matematik, Tarih, Coğrafya, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe
ve İkinci Yabancı Dil öğretim programlarında Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkili hiçbir kazanım
bulunmamıştır.
Teknik Rehberde 15-18+ yaş grubu için sadece Anadolu liselerinin haftalık ders dağıtım çizelgesinde
zorunlu ve ortak dersler kategorisinde yer alan on bir öğretim programı analiz kapsamına alınmıştır. Anadolu
liselerinde branşlaşmanın (Eşit Ağırlık, Matematik-Fen, Sosyal, Dil) 11. sınıftan itibaren başladığı ve 12. sınıfta da
devam ettiği dikkate alındığında bu kapsamda tüm öğrencilerin ortak olarak aldıkları dersler analiz kapsamına
alınmıştır. Analiz kapsamına alınan öğretim programlarından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Felsefe, İkinci
Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor öğretim programlarında Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkili
hiçbir kazanım bulunmamıştır.

2.2.2. Analiz Kapsamına Alınan MEB Ders Kitapları, Etkinlik Kitapları ya da Öğretmen Kılavuz
Kitapları
Araştırmanın birinci aşamasının ardından Teknik Rehber’in her bir kavramının öğrenme hedefleri ile en çok
ilişkili kazanım bulunan öğretim programlarının MEB tarafından yayımlanan ders kitapları, etkinlik kitapları ya
da öğretmen kılavuz kitapları analiz kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda Teknik Rehber’in yaş gruplarına göre
en çok kazanımla ilişkilendirilen öğretim programlarına ait MEB ders kitaplarının, etkinlik kitaplarının ya da
öğretmen kılavuz kitaplarının adları ve sınıf düzeyleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Analiz Kapsamına Alınan MEB Ders Kitapları, Etkinlik Kitapları ya da Öğretmen Kılavuz Kitapların Yaş Gruplarına Göre
Dağılımı

5-8 yaş
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9-12 yaş

12-15 yaş

15-18 yaş

Ders Adı

Sınıf Düzeyi

Ders Adı

Sınıf Düzeyi

Ders Adı

Sınıf Düzeyi

Ders Adı

Sınıf Düzeyi

Hayat Bilgisi

1-2-3

Sosyal Bilgiler

4-5-6-7

Türkçe

8

Müzik

11-12

Görsel Sanatlar

1-2-3

İnsan Hakları,
Yurttaşlık ve
Demokrasi

4

T.C İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük

8

T.C Atatürk
İlkeleri ve İnkılap
Tarihi

12

Türkçe

1-2-3

Türkçe

6-7

Türk Dili ve
Edebiyatı

9-10

Türk Dili ve
Edebiyatı

11-12

Beden Eğitimi ve
Oyun

1-2-3

Yabancı Dil

6

Yabancı Dil

8-9-10

Yabancı Dil

12

Sınıf Rehberlik
Programı

Okul Öncesi
1-2-3

Görsel Sanatlar

7

Görsel Sanatlar

8-9-10

Görsel Sanatlar

11

Fen Bilimleri

7

Müzik

8-9-10

Sınıf Rehberlik
Programı

11-12

Bilişim
Teknolojileri ve
Yazılım

5-6

Sağlık Bilgisi ve
Trafik Kültürü

9

Sınıf Rehberlik
Programı

4-5-6-7

Tarih

9-10

Sınıf Rehberlik
Programı

8-9-10

Sınıf Rehberlik Programı (SRP), Okul öncesi Eğitim Programı ile Görsel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden
Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinin ders kitapları olmadığı için bu derslerin etkinlik
kitapları ya da öğretmen kılavuz kitapları incelenmiştir.

2.3. Veri Toplama Araçları
Araştırmada ilk olarak UNESCO (2018) ‘Cinsellik Eğitimi Üzerine Uluslararası Teknik Rehber’ine göre Analiz
Ölçüt Listesi oluşturulmuştur. Bu kapsamda Teknik Rehber’in belirlediği sekiz temel kavram ve yaş aralıklarına
göre (5-8 yaş, 9-12 yaş, 12-15 yaş ve 15-18+yaş) dört farklı analiz ölçüt listesi hazırlanmıştır. Teknik Rehber’in
yapısı incelendiğinde;
• Sekiz temel kavramın 2 ila 5 konu başlığına bölündüğü ve her konunun yaş gruplarına göre belirlenmiş ana
fikirleri ve öğrenme hedeflerini içerdiği görülmektedir (Bkz: Tablo 3).
• Öğrenme hedefleri; bilgi, beceri ve tutum olarak gruplandırılmış, yaşa ve gelişimsel yetilere göre bilişsel
karmaşıklık seviyesi artacak şekilde kademelendirilmiştir. Bilgi hedefleri öğrenciler için önemli bir temel
oluşturmaya, tutum hedefleri, öğrencilerin kendilerini, cinselliği ve dünyayı anlamalarına yardımcı olmaya,
becerilerin ise; iletişim, dinleme, reddetme, karar verme ve uzlaşma, eleştirel düşünme, öz-farkındalık yaratma,
empati kurma, güvenilir bilgi ve hizmetlere erişme, yaftalama ve ayrımcılığa karşı çıkma ve hak savunuculuğu
gibi becerilere odaklandığı görülmektedir.
Şekil 3’te Teknik Rehber’in yapısı verilmiştir.

Bilgi

Kavramlar

Konular

Ana Fikirler

Öğrenme
Hedefleri

Tutum

Beceri

Şekil 3. Teknik Rehber’in Yapısı
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Örneğin, İlişkiler Temel Kavramı, Aileler konusunun farklı yaş gruplarına göre öğrenme hedefleri Şekil 4’te
verilmiştir.

TEKNİK
REHBER

Temel Kavram 2
Değerler,
Haklar, Kültür
ve Cinsellik

Temel Kavram 1
İlişkiler

Temel Kavram 3
Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

Temel Kavram 4
Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

Temel Kavram 5
Sağlık ve İyi Olma
Becerileri

Temel Kavram 6
İnsan Bedeni
ve Gelişim

Temel Kavram 7
Cinsellik ve
Cinsel Davranış

Temel Kavram 8
Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

Temel Kavram 1
İlişkiler

Konu Başlıkları
1.1
Aileler
1.2
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
1.3
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
1.4
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik

1.1 Aileler

Öğrenme Hedefleri (12-15 yaş)

Öğrenme Hedefleri (15-18+ yaş)

Ana Fikir: Büyümek, insanın hem kendisi hem de başkaları için sorumluluk
alması demektir.

Ana Fikir: Cinsel ilişkiler ve sağlık sorunları aile ilişkileini etkileyebilir.
Öğrencilerin kazanacağı yetiler;

Öğrencilerin kazanacağı yetiler;
• büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları
tanımlayabilme ve değerlendirebilme (bilgi),
• büyüdükçe dünyalarının ve hissettikleri yakınlığın ailenin ötesine geçtiğini,
arkadaşların ve akranların özellikle önem kazandığını kabul edebilme (tutum),
• yeni sorumluluklar ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri).

• aile bireylerinden birinin hassas bir bilgiyi (HIV-pozitif olma durumu,
gebelik, evlenme, karar verilmiş bir evliliği reddetme, cinsel istismara maruz
bırakılma veya mutlu bir cinsel ilişki içinde olma gibi) paylaşmasıyla birlikte, aile
bireylerinin rol ve ilişkilerinin nasıl değişebileceğini değerlendirebilme (bilgi),
• kendilerinin cinsel ilişkiler veya sağlıkla ilgili bilgileri paylaşması veya açık
etmesi durumunda, kendi rol ve ilişkilerinin ne şekilde değişebileceği üzerine
düşünebilme (beceri).

Şekil 4. Teknik Rehber’in Yapısına Bir Örnek

Analiz Ölçüt Listeleri 8 kavram ve 27 konu başlığı altında yer alan, farklı yaş grupları için belirlenmiş bilgi, tutum
ve beceri olarak gruplandırılmış 717 öğrenme hedefinden oluşturulmuştur. Teknik Rehber’de yer alan temel
kavram, konu başlıkları ve yaş gruplarına göre öğrenme hedefi sayıları Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3. Teknik Rehberde Yer Alan Temel Kavramlar, Konular ve Yaş Gruplarına Göre Öğrenme Hedeflerinin Sayıları

Temel Kavramlar

Konular

Öğrenme Hedeflerinin Sayısı
5-8 Yaş

9-12 Yaş

12-15 Yaş

15-18+ Yaş

37

39

36

27

11

15

14

16

1.1.Aileler
1.2. Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
İlişkiler

1.3. Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
1.4. Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik

Değerler,
Haklar, Kültür ve
Cinsellik

Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

2.1. Değerler ve Cinsellik
2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
2.3. Kültür, Toplum ve Cinsellik
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının
Toplumsal İnşası
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar

12

24

25

17

19

20

18

19

26

27

29

24

17

37

26

11

7

14

23

14

12

37

35

29

141

213

206

157

3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

4.1. Şiddet
4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
5.2. Karar Verme

Sağlık ve İyi
Olma Becerileri

5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
5.4. Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
5.5. Yardım ve Desteklere Erişim
6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi

İnsan Bedeni ve
Gelişim

6.2. Üreme
6.3. Ergenlik
6.4. Beden İmajı

Cinsellik ve
Cinsel Davranış

7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi

Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması
ve Azaltılması

8 Temel Kavram

27 Konu

717 Öğrenme Hedefi
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2.4. Verilerin Toplaması ve Analizi
Bu bölümde ilk olarak MEB öğretim programlarının analizi, daha sonra MEB ders kitaplarının, etkinlik kitaplarının
ve öğretmen kılavuz kitaplarının analizi ile ilgili yapılan çalışmalar verilmiştir.

2.4.1. MEB Öğretim Programlarının Analizi
Araştırma kapsamında, MEB öğretim programları Analiz Ölçüt Listesi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz
sürecinde ilk olarak analiz kapsamına alınan her dersin öğretim programının tüm konu ve kazanımları Excel’e
aktarılmıştır. Ardından Teknik Rehber’in ilgili yaş grupları için belirlediği kavram, konu ve öğrenme hedefleri
(bilgi, beceri ve tutumlar) Excel’e aktarılarak derslerin öğretim programlarının kazanımları ile Teknik Rehber’in
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen bir tablo hazırlanmıştır. Daha sonra Analiz Ölçüt Listesi’nde yer alan her
bir kavramın, konunun ve öğrenme hedefinin incelenen dersin öğretim programında herhangi bir kazanımla
ilişkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz Ölçüt Listesi’nde yer alan öğrenme hedeflerinin kazanım
olarak ilgili öğretim programında bir karşılığının bulunması durumunda ilgili kazanımın öğretim programındaki
kodu bu tablolara işlenmiştir. Ancak bazı öğretim programlarında (Okul Öncesi, Sınıf Rehberlik Programı vb.)
diğer öğretim programlarında kullanılan kod sistemi gibi kodlama kullanılmadığı için bu programlar analiz
edilirken araştırmacılar tarafından geliştirilen kodlar kullanılmıştır. Şekil 5’te MEB öğretim programlarında
yaygın olarak kullanılan kazanım kodu ile ilgili bir örnek verilmiştir.
Dersin Kodu

HB.

Sınıf Düzeyi

1. 1. 1.
Kazanım Numarası
Ünite Numarası

Şekil 5. Hayat Bilgisi Dersinin Kazanımları İçin Kullanılan Kod Sistemi

Şekil 5’te “HB.1.1.1” kodundaki “HB” Hayat Bilgisi dersinin kısaltması, “1” sınıf düzeyini, “1” ünite numarasını ve
diğer “1” de kazanım numarasını belirtmektedir. Buna göre; bu kazanım Hayat Bilgisi dersinin birinci sınıfında
birinci ünitenin birinci kazanımını ifade etmektedir.
Kod sistemi kullanılmayan bazı öğretim programlarının analizinde ise araştırmacılar tarafından oluşturulan
bir kod sistemi kullanılmıştır. Şekil 6’da kod sistemi araştırmacılar tarafından oluşturulan SRP örnek olarak
verilmiştir. Kodlamada öncelikle dersin kısaltması, ardından sınıf düzeyi ve son olarak da Şekil 7’deki görselde
belirtilen işleniş sırası kazanım numarası olarak alınmıştır. Buna göre oluşturulan R.1.5 kodu ile Sınıf Rehberlik
Programının birinci sınıfının 5 no’lu kazanımı ifade edilmektedir.

Kazanım
Numarası
R.1.5
Şekil 6. Sınıf Rehberlik Programının Kazanımları İçin Kullanılan Kod Sistemi
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Analiz sürecinde tüm araştırmacıların kodlamada benzer bir yol izleyebilmesi için seçilen öğretim programı
üzerinde analiz denemeleri yapılmış ve ardından yapılan kodlamalar karşılaştırılarak kodlama tutarlılığı
sağlanmaya çalışılmıştır. Analizlerde; Teknik Rehber’de yer alan öğrenme hedeflerinin MEB öğretim
programlarının kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunması ya da bir şekilde kapsaması ilişkilendirme için
yeterli kabul edilmiştir. Örneğin; SRP’nin “R.1.10. Her çocuğun hak ve sorumluluklarının olduğunu bilir. (Sosyal
Duygusal Kişiler Arası)” kazanımı Teknik Rehber’in Temel Kavram 5. Sağlık ve iyi olma becerileri -iletişim,
reddetme ve uzlaşma becerileri, “Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum)”
öğrenme hedefi ile doğrudan ilişkili bulunurken, Temel Kavram 4. Şiddet ve Şiddetten Korunma- Onay,
Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük, “Bedensel haklar” ifadesinin anlamını tanımlayabilme (bilgi) ve “herkesin
“bedensel haklara” sahip olduğunun farkında olabilme (tutum)” öğrenme hedefleriyle de kısmen ya da tam
olarak ilişkili bulunmuştur. Bu durumda; SRP’nin R.1.10. no’lu kazanımı Teknik Rehber’deki birden fazla kavram,
konu ve öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir.
Analizlerle ilgili araştırmacılar arasında genel bir anlayış oluşturulduktan sonra araştırma ekibi iki gruba ayrılmış
ve incelenecek öğretim programları iki gruba paylaştırılmıştır. Grup üyeleri önce bireysel olarak analizlerini
tamamlamış ve daha sonra bir araya gelerek yapılan analizleri karşılaştırarak analizlere son hali verilmiştir.
Analizler yaş gruplarına göre önce 5-8, ardından 9-12, 12-15 ve 15-18+ yaş grubu olmak üzere tüm gruplar
için eş zamanlı olarak yapılmıştır. Tüm öğretim programları ile ilgili analizler tamamlandıktan sonra öğrenme
hedefleri ile ilişkilendirilen kazanımların ait olduğu dersler yaş gruplarına göre belirlenmiş olan temel kavram
ve konulara göre bir tabloda birleştirilmiştir. Daha sonra, öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar
tüm araştırma ekibi tarafından bir kez daha gözden geçirilerek kontrol edilmiş ayrıca kazanımlar öğrenme
hedefleri ile ilişkili olma durumuna (tam olarak ya da kısmen) göre gruplandırılmıştır. Şekil 7’de bu çalışmanın
bir örneği verilmiştir. Tabloda siyah ile yazılı olan kazanım kodları Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile tam
olarak ilişkili olan kazanımları, kırmızı ile yazılanlar ise kısmen ilişkili olan kazanımları göstermektedir.

Şekil 7. İlişkiler Temel Kavramı Aileler Konusunun Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunan
Kazanımlar ve Ait Olduğu Dersleri Gösteren Bir Kodlama Örneği
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2.4.2. MEB Ders Kitaplarının, Etkinlik Kitaplarının ya da Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Analizi
Ders kitaplarının analiz sürecinde; ilk olarak Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların 5-8 yaş, 9-12
yaş, 12-15 yaş ve 15-18+ yaş gruplarında MEB öğretim programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen
konu ve bu konunun öğrenme hedeflerinin en fazla ilişkilendirildiği kazanımların ait olduğu ders ya da
dersler belirlenmiştir (Bkz. Tablo 2). Belirlenen ders kitaplarında Teknik Rehber’deki öğrenme hedeflerinin
nasıl yer aldığı betimlenmiştir. Teknik Rehber’in temel kavramları ve konularına ait öğrenme hedefleriyle en
fazla ilişkilendirilen dersler dışında, Görsel Sanatlar ve Müzik dersleri için Öğretmen Kılavuz kitapları ve SRP
kazanımları için hazırlanan MEB etkinlik kitapları da incelenmiştir. Buna göre kazanımları en fazla öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen öğretim programlarına ait ders kitapları, etkinlik kitapları ya da öğretmen kılavuz
kitapları analiz kapsamına alınmıştır.
Ardından bu dersler için ilgili sınıf düzeylerinde okutulan, MEB tarafından yazdırılmış, yayınlanmış ve okutulan
ders kitaplarına, etkinlik kitaplarına ya da öğretmen kılavuz kitaplarına ulaşılmıştır (Bkz. EK 2). Ders kitabı
analizleri de öğretim programlarının analizi gibi sekiz temel kavrama ve tüm yaş gruplarına göre yapılmıştır.
Analizlerle öğretim programlarında en çok ilişkili bulunan kazanımların ders kitaplarında nasıl ele alındığı
ortaya konulmaya çalışılmış, böylece kazanımların kapsamlarının Teknik Rehber’in temel kavramlarına göre
daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır. Ders kitaplarında kazanımların nasıl yer aldığı belirlenirken aynı zamanda
kazanımların ilişkilendirildiği öğrenme hedeflerinin de ders kitaplarında nasıl karşılık bulduğu yorumlanmıştır.
İlişkili bulunan kazanımların öncelikle genel olarak nasıl ele alındığı açıklanmış ardından ders kitabından
alıntılar yapılarak ilişki bulunan kazanımların öğrenme hedefleri ile uyumu hakkında kanıta dayalı çıkarımlarda
bulunulmuştur.
Tablo 4’de analiz kapsamına alınan MEB ders kitaplarının, etkinlik kitaplarının ya da öğretmen kılavuz kitaplarının
Teknik Rehber’in temel kavramlarına ve yaş gruplarına göre dağılımı verilmiştir.
Tablo 4. Analiz Kapsamına Alınan MEB Ders Kitaplarının, Etkinlik Kitaplarının ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Teknik Rehber’in
Temel Kavramlarına ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş Grupları /
Kavramlar

İlişkiler

Değerler,
Haklar, Kültür ve
Cinsellik

Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

Sağlık ve İyi
Olma Becerileri
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5-8 Yaş

9-12 Yaş

12-15 Yaş

15-18+ Yaş

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Hayat Bilgisi 1, 2 ve 3. Sınıf
Ders Kitapları

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Sosyal Bilgiler 4, 5, 6 ve 7.
Sınıf Ders Kitapları

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• İngilizce 8. ve 10. Sınıf
Ders Kitapları

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Müzik Dersi
11. ve 12. Sınıf Öğretmen
Kılavuz Kitapları

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Görsel Sanatlar
Öğretmenler İçin Kılavuz
Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• İlkokul 4. Sınıf İnsan
Hakları, Yurttaşlık ve
Demokrasi Ders Kitabı

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük 8. Sınıf Ders
Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• İngilizce 12. Sınıf Ders
Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders
Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Sosyal Bilgiler 4, 5, 6 ve 7.
Sınıf Ders Kitapları

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük 8. Sınıf Ders
Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• İngilizce 12. Sınıf Ders
Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Hayat Bilgisi 1. ve 3. Sınıf
Ders Kitapları

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Bilişim Teknolojileri
ve Yazılım 5 ve 6. Sınıf
Öğretmen Rehberleri

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı

Yaşgrupları /
Kavramlar

İnsan Bedeni ve
Gelişim

Cinsellik ve
Cinsel Davranış

Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

5-8 Yaş

9-12 Yaş

12-15 Yaş

15-18+ Yaş

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Hayat Bilgisi 2. ve 3. Sınıf
Ders Kitapları

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Fen Bilimleri 6. ve 7. Sınıf
Ders Kitapları

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• Görsel Sanatlar Dersi 11.
Sınıf Öğretmen Kılavuz
Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Hayat Bilgisi 2. ve 3. Sınıf
Ders Kitapları

• İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı

• Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı
• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
• Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı

• Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı

Tablo 4’te belirtilmeyen ancak bazı temel kavramların öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Türkçe
(1-8. Sınıf) ve Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı (9-12. Sınıf) derslerinin MEB ders kitapları analiz kapsamına
alınamamıştır. Türkçe dersi kazanımlarının dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik olarak
oluşturulmuş olması, bu nedenle öğretim programlarında bu kazanımların oldukça genel ifadelerle belirtilmiş
olması, bu kazanımların aynı ifadelerle farklı sınıf düzeylerinde de yer alması ve ders kitaplarında yer alan
metin ve çalışmaların hangi kazanımlarla ilişkili olduğunun belirtilmemiş olması nedeniyle Teknik Rehber’deki
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türkçe dersi kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını belirlemek
mümkün olmamıştır.
Benzer durum Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları için de söz konusu olmuştur. TDE dersinin kazanımlarının
öğretim programında; Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme), Yazma ve Sözlü İletişim olmak üzere üç ana
başlık altında toplanması, kazanımların ilişkili olduğu sınıf düzeylerinin belirtilmemiş olması; ders kitaplarında
farklı metin türleri üzerinden ünitelerin başlıklandırılmış olması; her bir ünitede Okuma, Yazma, Sözlü İletişim
başlıkları altında metin ve çalışmalara yer verilmesi, bu metin ve çalışmaların ilişkilendirildiği kazanımların da
açıkça ifade edilmemiş olması nedeniyle bu dersin kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını belirlemek
mümkün olmamıştır.
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3.Bulgular
Bu bölümde araştırmada elde edilen bulgular ilk olarak Teknik Rehber’in sekiz temel kavramına göre
yapılandırılmış, ardından bulguların tamamı hakkında genel bir anlayış geliştirebilmek amacıyla tüm temel
kavram ve yaş grupları birlikte analiz edilmiş ve elde edilen bulgular genel bulgular başlığı altında verilmiştir.

3.1. Temel Kavramlarla İlgili Bulgular
Temel kavramlarla ilgili bulgular; MEB Öğretim Programlarındaki Duruma İlişkin Bulgular ve MEB Ders
Kitaplarındaki Duruma İlişkin Bulgular olarak 5-8 yaş, 9-12 yaş, 12-15 yaş ve 15-18+ yaş olarak verilmiştir. Buna
göre bulgular sırasıyla İlişkiler; Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik; Toplumsal Cinsiyeti Anlamak; Şiddet ve
Şiddetten Korunma; Sağlık ve İyi Olma Becerileri; İnsan Bedeni ve Gelişim; Cinsellik ve Cinsel Davranış; Cinsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramları ile ilgili bulgular olarak verilmiştir.
MEB Öğretim Programlarındaki Duruma İlişkin Bulgular; Teknik Rehber’deki kavramların konularına ait
öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan MEB öğretim programı kazanımlarının derslere göre dağılımı, Teknik
Rehber’deki öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan MEB öğretim programı kazanımlarının yaş gruplarına göre
dağılımı, ardından ilgili yaş grubunda MEB öğretim programlarında tam olarak karşılığı bulunan, kısmen karşılığı
bulunan ve hiç karşılığı bulunamayan öğrenme hedefleri verilmiştir.
MEB Ders Kitaplarındaki Duruma İlişkin Bulgular; Teknik Rehber’deki kavramların konularına ait öğrenme
hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımların yer aldığı tüm derslerin ders kitaplarında, etkinlik kitaplarında ya da
öğretmen kılavuz kitaplarında bu kazanımların nasıl verildiği ders kitapları incelenerek kısaca özetlenmiş,
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen konunun öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında yer alma
biçimiyle ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur.
Daha sonra her temel kavramın öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen MEB öğretim programı kazanımlarının
Teknik Rehber’in tüm kavramlarına ve yaş gruplarına göre dağılımı ve Teknik Rehber’in öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen MEB öğretim programı kazanımlarının tüm sınıf düzeylerine göre dağılımı verilmiştir.
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3.1.1.

İlişkiler Temel Kavramı İle İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

İlişkiler Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı Kazanımlarının Yaş Grubu ve
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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İLİŞKİLER

3.1.1 İlişkiler Temel Kavramı ile İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İlişkiler temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubunda Aileler; Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik
İlişkiler; Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konuları için 37 öğrenme hedefi
yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim- 3. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili Bulunan Kazanımların
Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram

İlişkiler

OÖ
(f)

SRP
(f)

HB
(f)

GS
(f)

Türkçe
(f)

YD
(f)

BEO
(f)

Toplam
(f)

Aileler

2

5

12

5

-

1

-

25

Arkadaşlık, Sevgi ve
Romantik İlişkiler
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Uzun Vadeli Birliktelikler ve
Ebeveynlik

3

17

22

1

-

9

-

52

5

22

9

1

7

-

4

48

-

-

2

-

-

-

-

2

Toplam

10

44

45

7

7

10

4

127

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de İlişkiler temel kavramı öğrenme hedefleri; okul öncesi eğitim programı
ve 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı, Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Türkçe, Yabancı Dil- İngilizce
ve Beden Eğitimi ve Oyun derslerinin öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram
kapsamında en fazla ilişkili kazanım Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunda bulunurken, en az ilişkili
kazanım sadece iki kazanımla ilişkilendirilen Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunda olmuştur.
Aileler konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde; en fazla kazanımla ile
ilişkili bulunan öğrenme hedeflerinin Aile bireylerinin farklı ihtiyaç ve rolleri vardır ana fikri ile ilişkili olduğu
görülmektedir. Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri daha çok
Sağlıklı ve sağlıksız ilişkiler vardır ana fikri kapsamında yer alan öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ise daha çok Her insan biriciktir,
topluma katkı sağlayabilir ve saygı duyulmayı hak eder ana fikrinin öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.
En az ilişkilendirmenin olduğu Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun Farklı aile yapıları ve evlilik
anlayışları vardır ana fikrinin beş öğrenme hedefinden yalnızca biri Hayat Bilgisi öğretim programının birinci
sınıfının iki farklı kazanımı ile ilişkilendirilebilmiştir.
İlişkiler kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 37 öğrenme hedefi, okulöncesi- 3. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 127 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak bu 37 öğrenme hedefinin
sadece 21’i tam olarak, 7’si kısmen ilişkilendirilebilmiş, 9 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç
ilişkilendirilememiştir. Okulöncesi eğitim- 3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunan Öğrenme
Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

1.1. Aileler
Ana Fikir: Dünya üzerinde pek çok farklı modelde aile vardır.
Farklı aile tiplerini tanımlayabilme (örneğin iki ebeveynli, tek ebeveynli, çocuğun hâkim olduğu; velinin hâkim
olduğu, geniş, çekirdek ve geleneksel olmayan aileler gibi) (bilgi)

Tam olarak

1.1. Aileler
Ana Fikir: Aile bireylerinin farklı ihtiyaç ve rolleri vardır.
Aile bireylerinin farklı ihtiyaç ve rollerini tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Aile bireylerinin birbirleriyle birçok biçimde ilgilendiklerini, fakat bazen ilgilenmek istemediklerini veya
ilgilenemediklerini anlama (tutum)

Tam olarak

Aile içindeki ihtiyaç ve rollerini ifade edebilme (beceri)

Tam olarak
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

1.1. Aileler
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çoğu zaman aile bireylerinin rol ve sorumluluklarına yansır.
Kadın ve erkeğin aile içindeki rollerine dair ne hissettikleri ve kendi rolleri üzerine düşünebilme (beceri)

Kısmen

1.1. Aileler
Ana Fikir: Aile bireyleri çocuklara birtakım değerleri öğretme konusunda önemli rol oynar.
Değerlerin ne olduğunu tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Kendilerinin ve ailelerinin önemsediği değerleri sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

Kişisel bir değeri ifade edebilme (beceri)

Tam olarak

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Farklı arkadaşlık biçimleri vardır.
Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Arkadaşlıklara değer verebilme (tutum)

Tam olarak

Cinsiyetin, engellilik veya sağlık durumunun arkadaş olmaya engel olmadığının farkına varabilme (tutum)

Tam olarak

Çeşitli biçimlerde arkadaşlıklar kurabilme (beceri)

Kısmen

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Arkadaşlıklar güven, paylaşım, saygı, empati ve dayanışma üzerine kuruludur.
Arkadaşlıkların (güven, paylaşım, saygı, destek, empati, dayanışma gibi) temel bileşenlerini tanımlayabilme (bilgi)
Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme (tutum)
Arkadaşına güven, saygı, anlayış gösterebilme ve onunla bir şeyler paylaşabilme (beceri)

Tam olarak
Kısmen
Tam olarak

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: İlişkiler farklı sevme biçimlerini içerebilir ve sevgi çok farklı biçimlerde ifade edilebilir.
Farklı sevme ve sevginin ifade edilme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Sevginin farklı biçimlerde ifade edilebileceğini kabul edebilme (tutum)

Kısmen

Bir arkadaşına duyduğu sevgiyi ifade edebilme (beceri)

Tam olarak

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Sağlıklı ve sağlıksız ilişkiler vardır.
Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

İyi dokunma ile kötü dokunmayı tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Sağlıklı arkadaşlıklar geliştirebilme ve sürdürebilme (beceri)

Tam olarak

1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Her insan biriciktir, topluma katkı sağlayabilir ve saygı duyulmayı hak eder.
Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme (bilgi)

Tam olarak

İnsanlarla dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi)

Tam olarak

Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum)

Tam olarak

Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri)

Tam olarak

1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Farklı aile yapılan ve evlilik anlayışları vardır.
“Aile” ve “evlilik” kavramlarını tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok aile ve arkadaşlık kavramı, aile
içi rol ve sorumluluklar, aile değerleri, arkadaşlık kurmak için gerekli değerlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir.
5-8 yaş grubundaki çocukların aile ve arkadaşlık değerlerinin temellerini atacakları bu dönemde bu hedeflere
ilişkin farkındalık kazanmaları önemlidir. Bu noktada MEB öğretim programlarının İlişkiler temel kavramının
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Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu dışında diğer tüm konu alanlarının öğrenme hedefleriyle
çoğunluğu tam olarak ilişkili bulunan kazanımların bulunması oldukça sevindirici bir bulgudur.
Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 1’de
verilmiştir.
Grafik 1. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre
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Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu MEB öğretim programları kazanımlarının, en fazla 3. sınıf ve en az okul
öncesi eğitim programlarının kazanımları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 3. sınıf düzeyindeki kazanımlar
Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile toplamda 62 kez ilişkilendirilmiştir. 3. sınıf düzeyinde en çok
ilişkilendirilen konu Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler olmuştur. Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
konusu ise yalnızca 1. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ve sadece iki kez ilişkilendirilebilmiş, okul öncesi, 2. ve
3. sınıflarda ise bu konunun öğrenme hedefleri ile MEB kazanımları arasında ilişkilendirme yapılamamıştır. Bu
durum ilişkiler kavramının bu sınıf düzeylerinde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermektedir.
Okulöncesi- 3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri ise Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunamayan Öğrenme
Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.1.Aileler
Ana Fikir: Dünya üzerinde pek çok farklı modelde aile vardır.
Farklı aile modellerine yönelik saygı gösterebilme (tutum)
Farklı aile modellerine yönelik saygı duymanın yollarını gösterebilme (beceri)
1.1.Aileler
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği çoğu zaman aile bireylerinin rol ve sorumluluklarına yansır.
Aile içinde kadın ve erkeğin rol ve sorumlulukları arasındaki farkları sıralayabilme (bilgi)
Bu farklılıkların bireylerin neleri yapıp neleri yapamayacağını etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aile içindeki rolleri ve sorumlulukları etkilediğini anlayabilme (tutum)
1.1.Aileler
Ana Fikir: Aile bireyleri çocuklara birtakım değerleri öğretme konusunda önemli rol oynar.
Aile bireylerinin değerlerinin çocukların değerlerini de etkileyebildiğini kabul etme (tutum)
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Farklı aile yapılan ve evlilik anlayışları vardır.
Farklı evlilik biçimlerini sıralayabilme (kendi partnerlerini seçme veya görücü usulü evlenme gibi) (bilgi)
Bazı evliliklerin ayrılma, boşanma ve/veya ölüm gibi nedenlerle sonlanabileceğini akılda tutabilme (bilgi)
Aile yapıları veya evlenme biçimleri farklı olabilse de her birinin değerli olduğunu kabul edebilme (tutum)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok farklı aile modelleri,
evlilik çeşitleri ve toplumsal cinsiyet rollerinde ailenin rolü hakkında olduğu görülmektedir.
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5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
İlişkiler kavramı için 5-8 yaş grubunda en fazla kazanımları ilişkilendirilen programlar Hayat Bilgisi dersi
öğretim programı ve ardından Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu doğrultuda Hayat Bilgisi 1, 2 ve 3. Sınıf
Ders Kitapları ile İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
İlişkiler temel kavramı kapsamında sırasıyla Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler, Aileler, Hoşgörü, Kapsama ve
Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konularının öğrenme hedefleri Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir (Bkz: Tablo 5).

Metin Kutusu 1: Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen
Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımları:
HB.1.1.2. Kendisiyle akranları arasındaki benzer ve farklı yönleri ayırt eder.
HB.3.1.2. Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
HB.3.1.3. Arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğini fark eder.
HB.3.1.4. Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
HB.1.4.4. Çevresindeki kişilerle iletişim kurarken güvenlik kurallarını uygular.
HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler
verir.

Metin Kutusu 2: Aileler konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Hayat Bilgisi Öğretim Programı
kazanımları:
HB.1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.
HB.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.
HB.2.2.2. Akrabalık ilişkilerinin önemini kavrar.
HB.2.2.4. Evde, üzerine düşen görev ve sorumluluklarını fark eder.
HB.3.2.4.Evde üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirir. HB.3.2.2.Komşuluk ilişkilerinin ailesi ve kendisi
açısından önemine örnekler verir.
HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

Metin Kutusu 3: Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Hayat
Bilgisi Öğretim Programı kazanımları:
HB.3.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.
HB.2.5.7. Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır.
HB.1.1.13. Okulda iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar.
HB.1.2.4. Evde aile bireyleri ile iletişim kurarken nezaket kurallarına uyar.
HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
HB.2.1.9. Okulda iletişim kurarken dinleme kurallarına uyar.
HB.3.1.8. Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını okul ortamında demokratik yollarla ifade eder.

Metin Kutusu 4: Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen
Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımları:
HB.1.2.1. Aile bireylerini tanıtır.
HB.1.2.2. Aile hayatının önemini kavrar.
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İlişkiler temel kavramının öğrenme hedeflerinin Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alma biçimi sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme
hedeflerinin ders kitaplarında yer alma biçimiyle ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların
öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında yer alma biçimi ise, ders kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Aileler konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Aile bireylerinin
farklı ihtiyaç ve rollerini tanımlayabilme (bilgi); Aile bireylerinin birbirleriyle birçok biçimde ilgilendiklerini, fakat
bazen ilgilenmek istemediklerini veya ilgilenemediklerini anlama (tutum); Aile içindeki ihtiyaç ve rollerini ifade
edebilme (beceri); Kendilerinin ve ailelerinin önemsediği değerleri sıralayabilme (bilgi); Kişisel bir değeri ifade
edebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımlarının
ders kitaplarında iki çocuğun kendilerini farklı özellikleriyle tanıttığı hikayelere, bireylerin farklı özelliklere sahip
olabildiğine ilişkin bilgi metnine, görsellerde belirtilen çocukların fiziksel özelliklerini tanımlama çalışmasına,
çocukların kendi fiziksel özelliklerini, hoşlandıklarını, yapabildiklerini ve yapmak istediklerini ifade edecekleri
çalışmaya, özellikleri yazılı olarak verilen çocuklarla görsellerini eşleştirme çalışmasına, fiziksel özelliklerle ilgili
doğru yanlış çalışmasına, verilen örnekleri fiziksel özellikleri, hoşlandıkları, yapabildikleri, yapmak istedikleri
gruplarından uygun olanlarla eşleştirme çalışmasına, hoşlanılan bir etkinliğin resmini çizme çalışmasına,
arkadaşından farklı olan özelliklerini yazma çalışmasına, akrabalarını tanıtan hikaye ve sorularına, akraba
isimleri ile ilgili etkinliğe, soyağacı çalışmasına, akraba isimleri ile ilgili bulmaca çalışmasına, akrabalarla hangi
durumlarda bir araya gelindiğini açıklayan metne, akrabalık ilişkileri ile ilgili doğru yanlış ve boşluk doldurma
çalışmasına, evdeki görev ve sorumluluklarla ilgili bilgi metnine ve sorularına, evde çocuk tarafından yerine
getirilen görev ve sorumlulukları verilen seçenekler arasında seçme çalışmasına, evde yapılan çeşitli işlerin
ailede kimler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmeye yönelik çalışmaya, evdeki görev ve sorumluluklarla ilgili
doğru yanlış ve yazma çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 2. Sınıf Ders Kitabı, 2019),
Ayrıca komşuluk ilişkileri ile ilgili hikâye ve soru çalışmasına, komşuluk ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenlere
ilişkin verilen görsellere göre yazma çalışmasına; ailedeki görevler, sorumluluklar ve iş bölümü ile ilgili metin ve
açık uçlu soruya, evdeki çeşitli işlerin ailede kimler tarafından gerçekleştirildiğini yanıtlamaya ilişkin çalışmaya,
ailedeki görev dağılımının adil olup olmadığı ve iş bölümü ile ilgili açık uçlu sorulara yer verilmiştir (MEB
İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı, 2021). Hayat Bilgisi 1. sınıf ders kitabı incelendiğinde, aile ile ilgili açık
uçlu soruya, aile üyelerinin tanıtıldığı hikayeye, aile üyelerini tanıtma, aile albümü hazırlama çalışmasına; aile
hayatının önemi ile ilgili açık uçlu soruya ve bilgi metnine, ailedeki işbölümüne ilişkin öğrencilerden örnek
istemeye, görsellerle ailede olması gereken değerleri eşleştirme çalışmasına yer verilmiştir (İlkokul Hayat
Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, 2021).
Aileler konusu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların ders kitaplarında yer alma
biçimi incelendiğinde, öğrenme hedeflerinin de (Aile bireylerinin farklı ihtiyaç ve rollerini tanımlayabilme
(bilgi); Aile bireylerinin birbirleriyle birçok biçimde ilgilendiklerini, fakat bazen ilgilenmek istemediklerini veya
ilgilenemediklerini anlama (tutum); Aile içindeki ihtiyaç ve rollerini ifade edebilme (beceri); Kendilerinin ve
ailelerinin önemsediği değerleri sıralayabilme (bilgi); Kişisel bir değeri ifade edebilme (beceri)) büyük ölçüde
ders kitaplarında karşılığının bulunduğu belirlenmiştir. Ders kitabı bağlamında ailedeki ihtiyaç ve rollerle
ilgili öğrenme hedeflerine özellikle ailedeki görev ve sorumluluklar kapsamında değinildiği gözlenmiştir.
“Aile bireylerinin birbirleriyle birçok biçimde ilgilendiklerini, fakat bazen ilgilenmek istemediklerini veya
ilgilenemediklerini anlama (tutum)” öğrenme hedefinin ise ders kitabında kısmen karşılığı bulunmuş, aile
bireylerinin birbirleriyle ilgilenmek istemedikleri veya ilgilenemedikleri yönüne değinilmemiştir.
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi); Cinsiyetin, engellilik veya sağlık durumunun arkadaş
olmaya engel olmadığının farkına varabilme (tutum); Arkadaşlıkların (güven, paylaşım, saygı, destek, empati,
dayanışma gibi) temel bileşenlerini tanımlayabilme (bilgi); Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık
kurmayı önerebilme (tutum); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız
ilişkilerin olduğunu kavrayabilme (tutum); Sağlıklı arkadaşlıklar geliştirebilme ve sürdürebilme (beceri)”
hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımlarına ulaşmak için ders
kitaplarında davranışların kişinin kendisi ve arkadaşlarını etkilemesiyle ilgili hikâye, bilgi metni ve açık uçlu
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sorulara yer verilmiştir. Ayrıca davranışların sonuçlarını belirlemeye ilişkin çeşitli davranış örnekleriyle ilgili
yarım bırakılan cümleyi tamamlama çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 1) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders
Kitabı, 2021). Hayat Bilgisi 1. sınıf ders kitabında ise, arkadaşlarıyla benzer ve farklı yönlerini ifade etmesine
yönelik soruya, konuyla ilgili örnek metne yer verilmiştir (İlkokul Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, 2021).
Görsel 1: Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi); Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme (tutum);
Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan 3. Sınıf HB ders kitabı çalışmalarından örnekler

Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedeflerini karşıladığı
görülmektedir. Ders kitabında çeşitli davranışların kendisi ve arkadaşlarını nasıl etkilediği üzerinde durulmuş,
bu konudaki çalışmalarla arkadaşlığın tarifi, arkadaşlığın temel bileşenleri, sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin
özelliklerinin de kapsanabileceği belirlenmiştir. Hayat Bilgisi 1. sınıf ders kitabındaki çalışmaların ise özellikle
“Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi)” öğrenme hedefini karşıladığı belirlenmiştir.
Ayrıca arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediğine ilişkin bilgi metni ve açık uçlu soruya, örnek
olay ve örnek olaya ilişkin açık uçlu sorulara yer verilmiştir (Görsel 2) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders
Kitabı, 2021)
Görsel 2: Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi); Arkadaşlıkların (güven, paylaşım, saygı, destek, empati, dayanışma gibi) temel
bileşenlerini tanımlayabilme (bilgi); Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme (tutum); Sağlıklı
ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme (tutum); Sağlıklı
arkadaşlıklar geliştirebilme ve sürdürebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedeflerini karşıladığı
düşünülmektedir. Ders kitabında arkadaşlarının davranışlarının kendisini nasıl etkilediği üzerinde durulmuş, bu
konudaki çalışmalarla arkadaşlığın tarifi, arkadaşlığın temel bileşenleri, sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özellikleri
ile sağlıklı arkadaşlıklar geliştirmenin kapsanabileceği belirlenmiştir.
Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin arkadaşlık ilişkileri ile ilgili bilgi metni ve açık uçlu
sorulara, arkadaşlarında olmasını istediği özellikleri verilen seçenekler arasından seçme çalışmasına, açık uçlu
soruya, arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikleri uygun ifadelerle eşleştirme çalışmasına yer
verilmiştir (Görsel 3) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı, (2021).
Görsel 3: Bir arkadaşı tarif edebilme (bilgi), Arkadaşlıkların temel bileşenlerine dayalı arkadaşlık kurmayı önerebilme (tutum),
Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi), Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedeflerini karşıladığı
düşünülmektedir. Ders kitabında arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gerekenler üzerinde durulmuş, bu
konudaki çalışmalarla arkadaşlığın tarifi, arkadaşlığın temel bileşenleri, sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerinin
kapsanabileceği belirlenmiştir.
Güvenliğini tehdit eden kişiler ve onlara karşı davranışlara ilişkin hikâye ve açık uçlu soruya, örnek olay ve
örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara yer verilmiştir (Görsel 4) MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı, 2021)
Görsel 4: Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca güvenliği tehdit edebilecek kişi ve durumlar ile bu durumlar karşısında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi
metni ve açık uçlu sorulara, güvenliği tehdit edebilecek durumlar ve bu durumların nedenlerini, sonuçlarını,
yapılması gereken davranışları belirleme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 5) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf
Ders Kitabı, 2021)
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Görsel 5: Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedeflerini karşıladığı
belirlenmiştir. Ders kitabında güvenliği tehdit edebilecek kişi ve durumlar ile bu durumlar karşısında yapılması
gerekenler üzerinde durulduğu, bu konudaki çalışmalarla özellikle öğrenme hedeflerinde belirtilen sağlıksız
ilişki yönüne değinildiği düşünülmektedir.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme
(bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum);
Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Ders
kitabında bireysel farklılıklara saygı duyulması gerektiği ile ilgili bilgi metni, örnek durum ve örnek durumla
ilgili açık uçlu soruya, bireysel farklılıklara saygı ile ilgili boşluk doldurma çalışmasına ve açık uçlu soruya;
dinleme kurallarıyla ilgili görsellere ve açık uçlu soruya, dinleme kurallarıyla ilgili bilgi metnine, dinleme
ve konuşma kurallarıyla boşluk doldurma çalışmasına, dinleme kurallarını yazma çalışmasına, dinleme
ve konuşma kurallarıyla ilgili doğru yanlış ve açık uçlu soruya yer verildiği gözlenmiştir. Farklı kültürlere ait
insanların yaşamlarına ilişkin hikâyeye, bilgi metnine, açık uçlu sorulara, farklı kültürden insanların özellikleri
ve farklı kültürden insanlara saygı ile ilgili boşluk doldurma çalışmasına, göçle ilgili açık uçlu sorulara yer
verildiği tespit edilmiştir (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 2. Sınıf Ders Kitabı, 2019),Ayrıca okuldaki ihtiyaç ve isteklerin
uygun bir şekilde ifade edilmesiyle ilgili bilgi metni ve açık uçlu sorulara, örnek durum ve açık uçlu sorulara;
farklı kültürlerden insanların sorunlarıyla ilgili göç ve göç etmek zorunda kalmış bir çocuğun hikayesine ve
hikayeyle ilgili açık uçlu sorulara, göç etmek zorunda kalmış bir çocuğun yer aldığı örnek olay ve açık uçlu
sorularına yer verilmiştir.
Hayat Bilgisi 2. ve 3. sınıf ders kitabında kazanımla ilişkili çalışmalarla söz konusu öğrenme hedeflerinden
özellikle “Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme
(tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri)” hedeflerinin
karşılandığı belirlenmiştir. Ders kitaplarında farklı kültürlerden insanlara saygıya odaklanıldığı için “Tüm
insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme (bilgi)”
öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı düşünülmüştür, bu öğrenme hedefinin insanlar arası farklılık yönüne
ders kitaplarında değinilmiş; ancak insanların farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine
yer verilmemiştir.
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi ise “Aile’ ve ‘evlilik’ kavramlarını tanımlayabilme (bilgi)” hedefi olmuştur. Hayat Bilgisi 1. sınıf
ders kitabı incelendiğinde, aile ile ilgili açık uçlu soruya, aile üyelerinin tanıtıldığı hikâyeye, aile üyelerini tanıtma,
aile albümü hazırlama çalışmasına; aile hayatının önemi ile ilgili açık uçlu soruya ve bilgi metnine, ailedeki
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iş bölümüne ilişkin öğrencilerden örnek istemeye, görsellerle ailede olması gereken değerleri eşleştirme
çalışmasına yer verilmiştir (İlkokul Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, 2021). Bu çalışmaların öğrenme hedefinde
özellikle aile kavramını tanımlayabilme yönünü karşıladığı tespit edilmiştir.
İlişkiler temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi
kazanımlarından sonra Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı, Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler ile Aileler konusunun öğrenme hedefleri
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun
öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.

Metin Kutusu 5: Aileler konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.2.33.1. Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.30.1. Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.20.1. Duygularını uygun biçimde ifade eder.

Metin Kutusu 6: Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.2.10. Arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir eder.
R.3.17. Arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı sorunları yapıcı yollarla çözer.
R.3.20. Duygularını uygun biçimde ifade eder.
R.2.6. Sosyal ilişkilerinde nezaket ifadeleri kullanır.
R.3.26. Kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğine inanır.
R.3.27. Gerektiğinde “Hayır!” der.
R.3.25. Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Metin Kutusu 7: Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları:
R.2.12. Bireylerin birbirinden fiziksel ve kişilik özellikleri açısından farklılığının doğal olduğunu bilir.
R.2.33. Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.30. Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.17. Arkadaşlık ilişkilerinde yaşadığı sorunları yapıcı yollarla çözer.
R.3.13. Bireysel farklılıkları kabul eder.
R.1.12. Bireylerin birbirinden fiziksel açıdan farklılığının doğal olduğunu bilir. R.3.32. Her bireyin özel olduğunu
fark eder.
R.2.10. Arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir eder.
R.3.20. Duygularını uygun biçimde ifade eder.

İlişkiler kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik
kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik
kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
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Aileler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Aile bireylerinin birbirleriyle birçok biçimde ilgilendiklerini, fakat bazen ilgilenmek istemediklerini veya
ilgilenemediklerini anlama (tutum); Aile içindeki ihtiyaç ve rollerini ifade edebilme (beceri); Kadın ve erkeğin
aile içindeki rollerine dair ne hissettikleri ve kendi rolleri üzerine düşünebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabında başkalarının duygularını anlamaya yönelik açıklama, arkadaşının yüz ifadesinden duygusunu tahmin
etme çalışmasına, çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda nasıl hissedildiğine ilişkin tahmin etme çalışmasına,
başkalarının duygularını anlama konusuna ilişkin açık uçlu sorulara, beden dili, davranışlar ve olaylarla ortaya
çıkan duyguların gözlemlenmesi çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca gruplar halinde canlandırma ve
canlandırılan durumdaki duyguları tahmin etme çalışmasına, açık uçlu sorulara, açıklamaya, aile bireylerinin
yaşadıkları duyguları gözlemleme ve not alma çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir. Bunun dışında öğrencilerin
kendilerine belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının duyguyu tahmin etmesi
çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye ilişkin açıklamaya, verilen
durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık
uçlu sorulara, geçmişte yaşanan olayla ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade
edeceklerini yazma çalışmasına yer verilmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021)
Aileler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin
(Aile bireylerinin birbirleriyle birçok biçimde ilgilendiklerini, fakat bazen ilgilenmek istemediklerini veya
ilgilenemediklerini anlama (tutum); Aile içindeki ihtiyaç ve rollerini ifade edebilme (beceri); Kadın ve erkeğin
aile içindeki rollerine dair ne hissettikleri ve kendi rolleri üzerine düşünebilme (beceri)) İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen karşılığının bulunduğu düşünülmektedir. Çünkü etkinlik kitabında özellikle
arkadaşlık ilişkilerinde duyguların fark edilmesi ve ifade edilmesi konusunda çalışmalara yer verilmiştir. Bu
çalışmalar arasında sadece bir çalışmada aile bireylerinin yaşadıkları duyguları gözlemleme çalışmasına yer
verilmiştir.
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Arkadaşlıklara değer verebilme (tutum); Arkadaşlıkların (güven, paylaşım,
saygı, destek, empati, dayanışma gibi) temel bileşenlerini tanımlayabilme (bilgi); Arkadaşına güven, saygı,
anlayış gösterebilme ve onunla bir şeyler paylaşabilme (beceri); Bir arkadaşına duyduğu sevgiyi ifade edebilme
(beceri); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini sıralayabilme (bilgi); İyi dokunma ile kötü dokunmayı
tanımlayabilme (bilgi); Sağlıklı arkadaşlıklar geliştirebilme ve sürdürebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabında öğretmen tarafından her bir öğrenci için olumlu özellikleri ile ilgili takdir cümlesi kurulmasına,
yapılan çalışma ile ilgili açık uçlu sorulara, grup çalışmasında her öğrencinin arkadaşıyla ilgili olumlu özellikler
belirlemesi çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, okul içinde veya dışında öğrencilerin arkadaşlarının
olumlu özelliklerini takdir etmesine yönelik çalışmaya, haftanın bir günü beş öğrenciden konuyla ilgili
deneyimlerini paylaşmaya yer verildiği gözlenmiştir. Ayrıca öğrencilerden arkadaşlarıyla yaşadıkları bir sorunu,
bu sorun karşısında ne yaptıklarını ve sorunu çözmek için neler yapılabileceğini yazacakları çalışmaya,
çalışmayla ilgili tartışmaya yönelik açık uçlu sorulara, grup çalışmasında bir sorun ve soruna yönelik yapıcı
çözüm yolunu içeren senaryo yazma ve canlandırma çalışmasına, canlandırmayla ilgili açık uçlu sorulara,
yapıcı çözümler kumbarası çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir. Bunun dışında öğrencilerin kendilerine
belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının duyguyu tahmin etmesi çalışmasına,
yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye ilişkin açıklamaya, verilen durumlara
ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara,
geçmişte yaşanan olayla ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade edeceklerini
yazma çalışmasına yer verilmiştir. Ayrıca sosyal ilişkilerde nezaket ifadeleri ile ilgili örnek olay tamamlama
çalışmasına, örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, grup çalışması kapsamında gruplara birer nezaket ifadesi
verilmesi ve bununla ilgili örnek olay yazma çalışmasına, açık uçlu sorulara, çevrelerinde nezaket ifadelerinin
kullanımına ilişkin gözlem çalışmasına yer verilmiştir. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında, bu kavram
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kapsamında öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların etkinlik kitabında yer alma biçimi incelemeye
devam edildiğinde, kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğine ilişkin “güven” sözcüğü ile ilgili açık
uçlu sorulara, ikili olarak oluşturulan öğrenci gruplarının kişisel alan dikkate alınarak ve kişisel alan dikkate
alınmadan gerçekleştirilen iletişim çalışmasına ve çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya,
konuyla ilgili hikayeler ve açık uçlu sorulara, konuyla ilgili resim çalışmasına yer verilmiştir. Ayrıca gerektiğinde
“hayır” demeye ilişkin evet-hayır kartlarının tasarlanmasına, sorulan sorulara evet-hayır olarak cevap verildiği
çalışmaya, çalışmaya ilişkin tartışma sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, günlük yaşamlarında “hayır
dememeleri gereken” durumları belirleme çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir. Kişisel bağımsızlığına katkı
sağlayan davranışlarla ilgili hikâye ve açık sorular çalışmasına, bir hafta boyunca öğrencilerin konuyla ilgili
kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya yer verilmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunda ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (Arkadaşlıklara değer
verebilme (tutum); Arkadaşlıkların (güven, paylaşım, saygı, destek, empati, dayanışma gibi) temel bileşenlerini
tanımlayabilme (bilgi); Arkadaşına güven, saygı, anlayış gösterebilme ve onunla bir şeyler paylaşabilme
(beceri); Bir arkadaşına duyduğu sevgiyi ifade edebilme (beceri); Sağlıklı ve sağlıksız ilişkilerin özelliklerini
sıralayabilme (bilgi); Sağlıklı arkadaşlıklar geliştirebilme ve sürdürebilme (beceri)) İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örnekleriyle karşılıklarının bulunduğu belirlenmiştir. Sadece “İyi dokunma ile
kötü dokunmayı tanımlayabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı düşünülmektedir, etkinlik
kitabında kişisel alanı dikkate alarak ve dikkate almadan gerçekleştirilen iletişim çalışmalarına ağırlık verilmiştir.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif
edebilme (bilgi); Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler
verebilme (bilgi); İnsanlarla dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik
ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü,
kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda öğrencilerin
kendilerini bir başkasıyla fiziksel olarak aynı olduklarını hayal etme çalışmasına ve çalışmaya ilişkin açık uçlu
sorulara, öğrencilerin birbirleriyle benzer oldukları boyama çalışması ve birbirlerinden farklı olan resim
çalışması yapmasına, çalışmalarla ilgili açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verildiği gözlenmiştir
(Görsel 6) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 6: Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini (Her
insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum)) karşıladığı
belirlenmiştir. Söz konusu çalışmada özellikle her insanın biricik olmasına daha çok vurgu yapılmıştır.
Ayrıca fiziksel ve kişilik özelliklerinin farklılığının doğal olduğu ile ilgili dünya çocuk günüyle hakkında video ve
videoyla ilgili açık uçlu sorulara, maske çalışmasına; kişilik özellikleri ile hakkında hikâye ve açık uçlu sorulara,
kişilik özelliklerinin farklılığı ile ilgili açıklamaya, çevresindeki insanların kişilik özellikleri ile hakkında “Kimdir
Bu?” etkinliğine yer verilmiştir (Görsel 7) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
69

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ
Görsel 7: Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı
davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu
ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma
biçimleri gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlikte özellikle fiziksel ve kişisel özellik
farklılıkları üzerinde durulurken bu farklılıklarla ilişkili olarak insanlara hoşgörülü ve saygılı davranmaya yer
verilmemiştir.
Yine İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda başkalarının duygularını anlamaya yönelik açıklamaya,
arkadaşının yüz ifadesinden duygusunu tahmin etme çalışmasına, çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda
nasıl hissedildiğine ilişkin tahmin etme çalışmasına, başkalarının duygularını anlama konusuna ilişkin açık
uçlu sorulara, beden dili, davranışlar ve olaylarla ortaya çıkan duyguların gözlemlenmesi çalışmasına yer
verildiği belirlenmiştir. Ayrıca gruplar halinde canlandırma ve canlandırılan durumdaki duyguları tahmin etme
çalışmasına, açık uçlu sorulara, açıklamaya, aile bireylerinin yaşadıkları duyguları gözlemleme ve not alma
çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 8) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 8: Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı
davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu
ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma
biçimleri gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlikte özellikle başkalarının duygularını
anlamaya odaklanılmış, buradan yola çıkılarak her bireyin biricik olması yönüne değinildiği belirtilebilir.
Öğrencilerden arkadaşlarıyla yaşadıkları bir sorunu, bu sorun karşısında ne yaptıklarını ve sorunu çözmek
için neler yapılabileceğini yazacakları çalışmaya, çalışmayla ilgili tartışmaya yönelik açık uçlu sorulara,
grup çalışmasında bir sorun ve soruna yönelik yapıcı çözüm yolunu içeren senaryo yazma ve canlandırma
çalışmasına, canlandırmayla ilgili açık uçlu sorulara, yapıcı çözümler kumbarası çalışmasına yer verildiği tespit
edilmiştir (Görsel 9) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 9: Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı
davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Başkalarına adil, eşitlikçi, onurlu ve saygılı davranmalarının ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnsanlarla
dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu
ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma
biçimleri gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlikte özellikle arkadaşlarla yaşanan
sorunlar ve sorunlara yönelik yapıcı çözümlere odaklanıldığı, böylece başkalarına karşı özellikle saygılı
davranmaya değinildiği belirtilebilir.
Öğrencilerin kendilerine belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının duyguyu
tahmin etmesi çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye ilişkin
açıklamaya, verilen durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışması ve
arkadaşının yazılan cümlede ifade edilen duyguyu bulma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara,
geçmişte yaşanan olayla ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade edeceklerini
yazma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 10) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 10: Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili
bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Etkinlikte büyük oranda çeşitli durumlar ve durumlar karşısında hissedilen duygular üzerinde
durulmuştur, etkinliğin bir bölümünde öfke kontrolü ve sağlıklı iletişim kurmayla ilgili açıklamaya yer verilmiştir.
Bu kapsamda hoşgörülü ve saygılı davranmaya tam olarak değinilmemiştir.
Arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir etmeye ilişkin öğretmen tarafından her bir öğrenci için olumlu
özellikleri ile ilgili takdir cümlesi kurulmasına, yapılan çalışma ile ilgili açık uçlu sorulara, grup çalışmasında her
öğrencinin arkadaşıyla ilgili olumlu özellikler belirlemesi çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, okul
içinde veya dışında öğrencilerin arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir etmesine yönelik çalışmaya, haftanın
bir günü beş öğrenciden konuyla ilgili deneyimlerini paylaşmaya yer verildiği gözlenmiştir. Bireysel farklılıklarla
ilgili açık uçlu sorulara, açıklamaya, kendi özellikleri ile ilgili yazma, boyama çalışmasına ve açık uçlu sorulara,
“ben sen değilim, sen ben değilsin” çalışmasına ve açık uçlu sorularına yer verilmiştir (Görsel 11) (İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 11: Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme (bilgi);
İnsanlarla dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi); Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu
ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum); Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri
gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum);
Başkalarına hoşgörü, kapsayıcı ve saygılı davranma biçimleri gösterebilme (beceri)) karşıladığı belirlenmiştir.
Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme (bilgi);
İnsanlarla dalga geçmenin ne gibi zararları olabileceğini sayabilme (bilgi)) öğrenme hedeflerinin ise etkinlikte
karşılığı bulunamamıştır. Etkinlikte farklılıklara rağmen topluma katkı, insanlarla dalga geçmenin zararları
üzerinde durulmamıştır.
Her bireyin özel olduğunu fark etmeye ilişkin kendisiyle ilgili özellikleri yazma çalışması ve açık uçlu sorularına,
arkadaşını özel kılan özelliklerini yazma çalışmasına ve açık uçlu sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, resim
çalışması ve resim çalışması üzerinde yakın çevresindeki kişilerin farklı özelliklerini yazma çalışmasına yer
verilmiştir (Görsel 12) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 12: Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Her insanın biricik ve değerli olduğunu, onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme (tutum))
kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlikte özellikle bireylerin biricik ve değerli olması özelliğine yer verilmiş;
ancak öğrenme hedefinin onurlu ve saygılı davranılmayı hak ettiğini fark edebilme kısmıyla ilgili bir çalışmaya
yer verilmemiştir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İlişkiler temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda; Aileler; Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik
İlişkiler; Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konuları için 39 öğrenme
hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 4-7. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi
incelenmiş ve bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili Bulunan Kazanımların
Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram

İlişkiler

SRP
(f)

SB
(f)

İHYD
(f)

YD
(f)

BES
(f)

DKAB
(f)

TG
(f)

Toplam
(f)

Aileler

5

3

1

-

-

-

-

9

Arkadaşlık, Sevgi ve
Romantik İlişkiler

17

-

-

-

-

-

-

17

Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Uzun Vadeli Birliktelikler ve
Ebeveynlik

7

13

9

2

1

2

1

35

1

3

2

-

-

-

-

6

30

19

12

2

1

2

1

67

Konular

Toplam

Dersler
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9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de İlişkiler temel kavramı öğrenme hedefleri; 4-7. sınıf düzeylerinde Sınıf
Rehberlik Programı yanında Sosyal Bilgiler ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Yabancı Dil, Beden
Eğitimi ve Spor, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Trafik Güvenliği derslerinin öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunda
bulunurken en az ilişkili kazanım Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunda bulunmuştur. En çok ilişki
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları ile kurulabilirken en az ilişki yalnızca birer kazanım ile Beden Eğitimi ve
Spor ve Trafik Güvenliği derslerinin öğretim programları olmuştur.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde;
Damgalama ve ayrımcılık zararlıdır ana fikri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik
İlişkiler konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; Arkadaşlık ve sevgi, kişinin kendisini iyi hissetmesine
yardımcı olur ana fikri ile ilişkili olduğu, Aileler konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin ise daha çok
Aileler üstlendikleri rol ve sorumluluklar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyebilir ana fikri ile
ilişkili olduğu belirlenmiştir. Son olarak, en az ilişkilendirme yapılabilen Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
konusunda ilişkilendirmenin daha çok Uzun vadeli birliktelikler, evlilik ve ebeveynlik çeşitlilik göstermekte ve
toplum, din, kültür ve yasalara göre biçimlenmektedir ana fikri altındaki öğrenme hedefleri ile gerçekleştiği
görülmektedir.
İlişkiler kavramının 9-12 yaş grubu için belirlenmiş olan 39 öğrenme hedefi, 4-7. sınıf düzeyi öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 67 kez ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi öğretim programlarında
bir kazanım birden fazla öğrenme hedefiyle ilişkilendirildiği için kazanımların Teknik Rehber’deki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilme sayısı fazla gibi düşünülebilir; ancak bu 39 öğrenme hedefinin sadece 18’i tam olarak,
5’i ise kısmen 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavram kapsamındaki
öğrenme hedeflerinin 16’sı ise 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir. 4-7. sınıf
öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunan Öğrenme
Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

1.1.Aileler
Ana Fikir: Ebeveynler/veliler ve diğer aile bireyleri, çocukların birtakım değerleri edinmesine yardımcı olur ve
onları kararlarında yönlendirir ve destekler.
Ebeveynlerin/velilerin aldıkları kararlar üzerinde etkili olduğunu kabul edebilme (tutum)

Tam olarak

Aldıkları bir karar üzerinde ailenin benimsediği bir değerin nasıl etkili olduğu üzerine düşünebilme (beceri)

Tam olarak

1.1.Aileler
Ana Fikir: Aileler üstlendikleri rol ve sorumluluklar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyebilir.
Farklı aile bireylerinin rollerini, haklarını ve sorumluluklarını tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Aile içinde eşitlikçi rol ve sorumlulukları desteklediğini ifade edebilme (beceri)

Tam olarak

1.1.Aileler
Ana Fikir: Sağlık durumu ve hastalıklar; aileleri yapı, kapasite ve sorumluluklar bakımından etkileyebilir.
Hastalık nedeniyle etkilenmiş olan ailelere yönelik empati gösterebilme (beceri)

Tam olarak

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Arkadaşlık ve sevgi kişinin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olur.
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Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum)

Tam olarak

Birine, kendini iyi hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri)

Tam olarak
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Ana Fikir: Çocukların ergenliğe girmesiyle birlikte, arkadaşlık ve sevgi farklı biçimlerde ifade
edilebilir.
Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin farklı biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Arkadaşlığını ve sevgisini bir başkasına ifade etmenin çeşitli biçimleri olduğunu fark edebilme (tutum)

Tam olarak

Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine düşünebilme (beceri)

Tam olarak

1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: İlişkilerdeki eşitsizlik, kişisel ilişkileri olumsuz yönde etkiler.
İlişkilerde eşitlikçi rolleri benimseyebilme (beceri)

Tam olarak

İnsanlar arası rollerin daha eşitlikçi olmasının, sağlıklı bir ilişkiye nasıl katkı sunabileceğini analiz edebilme (bilgi)

Tam olarak

1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Damgalama ve ayrımcılık zararlıdır.
Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme (bilgi)

Tam olarak

Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakılan bireyler için destekleyici mekanizmaların genellikle mevcut
olduğunu akılda tutabilme (bilgi)

Tam olarak

Hoşgörünün, toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme (tutum)

Tam olarak

1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Sosyal, ekonomik veya sağlık durumu, etnisite, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve benzer
farklılıklardan dolayı bir kimseyi taciz etmek ya da zorbalığa maruz bırakmak saygısızca ve incitici bir
davranıştır.
Taciz ve zorbalığın anlamlarını açıklayabilme (bilgi)

Tam olarak

Herkesin zorbalık ve tacize karşı çıkma konusunda sorumluluk taşıdığının farkında olabilme (tutum)

Tam olarak

Tacize veya zorbalığa karşı çıkma biçimleri gösterebilme (beceri)

Tam olarak

Başkalarını taciz ve zorbalığa maruz bırakmanın neden incitici ve saygısızca olduğunu tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi (EYZE) zararlı ve birçok ülkede yasa dışıdır.
EYZE’yi tanımlayabilme (bilgi)
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Uzun vadeli birliktelikler, evlilik ve ebeveynlik çeşitlilik göstermekte ve toplum, din, kültür ve yasalara göre biçimlenmektedir.
Tüm insanların; evlenmek isteyip istemediklerine, ne zaman ve kiminle evleneceklerine kendilerinin karar
verebilmeleri gerektiğini anlayabilme (tutum)

Kısmen

Kısmen

1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Kültür ve toplumsal cinsiyet rolleri, ebeveynliği etkiler.
İyi bir ebeveyn olmanın ne anlama geldiğine ilişkin kendi değer yargıları ve inançları üzerinde düşünebilme
(beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok günlük yaşamda
karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olduğu, alınan kararlarda ailenin rolü, aile içi rol ve sorumluluklar, sevgiyi
doğru ifade edebilme, ilişkilerdeki rol ve sorumlulukları bilme, hoşgörünün önemini anlayabilme ve hoşgörülü
olabilme gibi konularla ilişkili olduğu görülmektedir. Bu öğrenme hedefinin sınıf düzeyine göre ilişkilendirilme
durumu Grafik 2’de verilmiştir.
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Grafik 2. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre
Dağılımı (9-12 Yaş)
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İlişkiler kavramının öğrenme hedefleri, 4-7. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en fazla 4. sınıf düzeyindeki
kazanımlarla, en az ise 6. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 4. sınıf düzeyinde en fazla Hoşgörü,
Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle, en az Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu
öğrenme hedefleriyle ilişki kurulmuştur. 6. ve 7. sınıf düzeylerinde ise sadece Aileler ve Hoşgörü, Kapsama
ve Saygı konusu öğrenme hedefleriyle ilişki kurulabilmiş, Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler ve Uzun
Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konuları ile hiç ilişki kurulamamıştır. 4-7. sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik
Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu
görünüm, İlişkiler kavramının bu yaş grubunda gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunamayan Öğrenme
Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.1.Aileler
Ana Fikir: Ebeveynler/veliler ve diğer aile bireyleri, çocukların birtakım değerleri edinmesine yardımcı olur ve onları kararlarında yönlendirir
ve destekler.
Ebeveynlerin/velilerin ve diğer aile bireylerinin, çocuklarının aldığı kararları destekleme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)
1.1.Aileler
Ana Fikir: Aileler üstlendikleri rol ve sorumluluklar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyebilir.
Tüm aile bireylerinin aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyebileceğini anlama (tutum)
Ailelerin kendi rol ve sorumlulukları aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme biçimlerini sıralayabilme (bilgi)
1.1.Aileler
Ana Fikir: Sağlık durumu ve hastalıklar; aileleri yapı, kapasite ve sorumluluklar bakımından etkileyebilir.
Sağlık durumunun ve hastalığın aile bireylerinin rol ve sorumluluklarını etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)
Sağlık durumunun ve hastalığın bir ailedeki işleyiş biçimini etkilediğini fark edebilme (tutum)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: İlişkilerdeki eşitsizlik, kişisel ilişkileri olumsuz yönde etkiler.
İlişkilerdeki (toplumsal cinsiyet, yaş, ekonomik durum ya da güç) dengeleri arasındaki farklar gibi nedenlerle ortaya çıkabilen eşitsizliğin kişisel
ilişkileri etkileme biçimlerini keşfedebilme (bilgi)
İlişkilerdeki eşitliğin sağlıklı ilişkilerin bir parçası olduğunun farkına varabilme (tutum)
1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Damgalama ve ayrımcılık zararlıdır.
Bireyin kendisini damgalaması ve sonuçlarını tarif edebilme (örneğin, sessiz kalma, inkâr ve gizli tutma gibi tutumlar) (bilgi)
Damgalanma veya ayrımcılığa maruz bırakılan bireylere destek olabilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi (EYZE) zararlı ve birçok ülkede yasa dışıdır.
EYZE’nin çocuklar, aileler ve toplum üzerindeki olumsuz sonuçlarını sıralayabilme (bilgi)
EYZE’nin zararlı olduğunun farkında olabilme (tutum)
EYZE riski altındaysa, konuşabileceği bir ebeveyn/veli veya güvendiği bir yetişkini tespit edebilme (beceri)
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Uzun vadeli birliktelikler, evlilik ve ebeveynlik çeşitlilik göstermekte ve toplum, din, kültür ve yasalara göre biçimlenmektedir.
Uzun vadeli birlikteliklerin, evliliğin ve ebeveynliğin temel özelliklerini sıralayabilme (bilgi)
Kültürün, dinin, toplumun ve yasaların uzun vadeli birliktelikleri, evliliği ve ebeveynliği etkileme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)
Uzun vadeli birliktelikler, evlilik ve ebeveynlik hakkında düşündüklerini ifade edebilme (beceri)
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Kültür ve toplumsal cinsiyet rolleri, ebeveynliği etkiler.
Kültürün ve toplumsal cinsiyet rollerinin ebeveynliği etkileme biçimlerini tartışabilme (bilgi)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok aile ilişkilerinde toplumsal
cinsiyet eşitliği, eşitsizlik durumlarının ilişkilere yansıması, damgalama ve ayrımcılık, EYZE ve kültürün ilişkiler
üzerindeki etkisi gibi konularla ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubunda özellikle toplumsal cinsiyet temelli
farkların neler olduğu ve toplumda ne gibi olumsuz örneklerinin görülebileceğine ilişkin bilinçlenmeleri ve
ilişkilerinde bu dengeleri gözetebilmeleri açısından bu tür hedeflere de yer verilmesi önemli görülmektedir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
İlişkiler temel kavramı için 9-12 yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen program Sınıf Rehberlik
Programı ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programı olmuştur. Bu doğrultuda ilk olarak İlkokul ve Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitapları, ardından Sosyal Bilgiler Ders Kitapları incelenmiştir. İlişkiler temel kavramı
kapsamında sırasıyla Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler, Hoşgörü, Kapsama ve Saygı, Aileler ile Uzun
Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konularının öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programının kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir (Bkz: Tablo 8)
Metin Kutusu 8: Aileler konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.4.25. Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.7.11. Her bireyin hak ve sorumlulukları olduğunu bilir.
R.4.9. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.
R.4.4. Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.

Metin Kutusu 9: Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.22. Arkadaşlık ilişkilerinin hayatının farklı alanlarına katkılarını fark eder.
R.5.22. Arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusunda yapabileceklerini bilir.
R.4.4. Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.
R.4.31. İyilik hâlini destekleyen davranışlar açısından kendini değerlendirir.
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Metin Kutusu 10: Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.9. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.
R.4.4. Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.
R.4.1. Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.
R.7.22. Zorbalık ve türlerini bilir.
R.7.23. Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır.

Metin Kutusu 11: Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.4.4. Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.

Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla
ilişkilendirilen Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında yer
alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında yer
alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Aileler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Ebeveynlerin/velilerin aldıkları kararlar üzerinde etkili olduğunu kabul edebilme (tutum); Aldıkları bir karar
üzerinde ailenin benimsediği bir değerin nasıl etkili olduğu üzerine düşünebilme (beceri); Farklı aile bireylerinin
rollerini, haklarını ve sorumluluklarını tanımlayabilme (bilgi); Aile içinde eşitlikçi rol ve sorumlulukları
desteklediğini ifade edebilme (beceri); hastalık nedeniyle etkilenmiş olan ailelere yönelik empati gösterebilme
(beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda karar verme sürecini etkileyen faktörlerle ilgili günlük yaşamdan
örneklere, sınıfı gruplara ayırma konusunda karar vermeye ilişkin seçenekler ve açık uçlu sorulara, günlük
yaşamda aldıkları kararları ve bunu etkileyen faktörleri belirleyecekleri çalışma kağıdına, karar vermeye
yönelik çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda karar vermeyi etkileyen faktörleri belirleme çalışmasına, bu
çalışmayla ilgili tartışma sorularına, karar verme süreci ve karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya
yer verildiği gözlenmiştir. Hak savunuculuğu ile ilgili bulmaca ve bulmacayla ilgili açık uçlu sorulara, hak
savunuculuğu kavramını açıklamaya ve açık uçlu sorulara, hak savunuculuğu ile ilgili hikâye ve açık uçlu
sorulara, hak savunuculuğu gerektiren durumları gözlemleme ve sınıfta paylaşma çalışmasına yer verilmiştir.
Her duygunun hissedilebilir olmasıyla ilgili açık uçlu soruya, çeşitli duyguların yazılı olduğu kağıtlardan her
öğrencinin seçmesi ve kâğıtta yazılı olan duyguyla ilgili sorulara cevap vermesi çalışmasına, kâğıtta belirtilen
duygunun geçtiği bir hikaye yazma çalışmasına ve hikaye ile ilgili sorulara, haftalık olarak tutulacak olan duygu
günlüğü çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda ilişkilendirilen kazanımlar karşılığında önerilen etkinliklerin karar
verme sürecini etkileyen faktörler, hak savunuculuğu, duygularla ilgili olduğu, bu konu kapsamında kazanımlarla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (Ebeveynlerin/velilerin aldıkları kararlar üzerinde etkili olduğunu kabul
edebilme (tutum); Aldıkları bir karar üzerinde ailenin benimsediği bir değerin nasıl etkili olduğu üzerine
düşünebilme (beceri); Farklı aile bireylerinin rollerini, haklarını ve sorumluluklarını tanımlayabilme (bilgi); Aile
içinde eşitlikçi rol ve sorumlulukları desteklediğini ifade edebilme (beceri); hastalık nedeniyle etkilenmiş olan
ailelere yönelik empati gösterebilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinliklerde genel olarak
karar verme ve karar vermeyi etkileyen faktörler aile ile bağlantılı olarak ele alınmamıştır, hak savunuculuğu ile
ilgili etkinlik örneğinde de konunun aile ile bağlantısı vurgulanmamıştır. Duygularla ilgili etkinlikte ise empatiye
vurgu yapılmış; ancak hastalık yaşayan bireylere odaklanılmamıştır.
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının
ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi hissettirecek biçimde
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arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri); Birine, kendini iyi hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve
sevgisini ifade edebilme (beceri); Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin
farklı biçimlerini tanımlayabilme (bilgi); Arkadaşlığını ve sevgisini bir başkasına ifade etmenin çeşitli biçimleri
olduğunu fark edebilme (tutum); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine
düşünebilme (beceri); İlişkilerde eşitlikçi rolleri benimseyebilme (beceri); İnsanlar arası rollerin daha eşitlikçi
olmasının, sağlıklı bir ilişkiye nasıl katkı sunabileceğini analiz edebilme (bilgi)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda
her duygunun hissedilebilir olmasıyla ilgili açık uçlu soruya, çeşitli duyguların yazılı olduğu kağıtlardan her
öğrencinin seçmesi ve kağıtta yazılı olan duyguyla ilgili sorulara cevap vermesi çalışmasına, kağıtta belirtilen
duygunun geçtiği hikaye yazma çalışmasına ve hikaye ile ilgili sorulara, haftalık olarak tutulacak olan duygu
günlüğü çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 13) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 13: Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi hissettirecek
biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri); Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi
ifadelerinin farklı biçimlerini tanımlayabilme (bilgi); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği
üzerine düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini
iyi hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi
bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine düşünebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Duygularla
ilgili olan etkinlik örneğinde arkadaşlık ve sadece sevgi vurgusu yapılmamış, çeşitli duygularla ilişkili çalışmalara
da yer verilmiştir. “Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin farklı biçimlerini
tanımlayabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin ise etkinlikte karşılığı bulunamamıştır.
Arkadaşlık ilişkilerinin katkıları ile ilgili açık uçlu sorulara, açıklamaya, sıra arkadaşına mektup yazma çalışmasına
yer verildiği tespit edilmiştir (Görsel 14). (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri 1. Cilt).
Görsel 14: Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi
hissettirdiğini kabul edebilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi
hissettirdiğini kabul edebilme (tutum)) karşıladığı, arkadaşlık ilişkilerinin katkılarına odaklanıldığı belirlenmiştir.
İyilik haline ilişkin açıklamaya, açık uçlu soruya, kendi iyi olma halleri ile ilgili maddelere, bu maddeleri
yanıtlamalarına ilişkin açık uçlu sorulara, iyilik halini destekleyen davranışlara ilişkin açıklama metnine, iyilik
haliyle ilgili maddelerden geliştirilmesi gereken davranışları seçerek yaşamlarında uygulamalarına yönelik
yönergeye yer verilmiştir (Görsel 15). (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri 1. Cilt).
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Görsel 15: Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi hissettirecek
biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği
üzerine düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi
hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme (beceri)) karşıladığı, iyilik hali kapsamında
özellikle “sosyal iyilik hali” kavramına da yer verildiği belirlenmiştir. Ancak “Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir
başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine düşünebilme (beceri)” öğrenme hedefinin etkinlik örneğinde karşılığı
bulunamamıştır.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda, arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusunda yapılabilecekler ile
ilgili hikâye ve açık uçlu sorulara, bulmacaya ve bulmacayla ilgili açık uçlu sorulara, bir hafta boyunca kendi
davranışlarını gözlemleyerek gözlemleri ile ilgili notlar alabilecekleri çalışma kağıdına yer verilmiştir (Görsel
16) (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 16: Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi
hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini ifade edebilme
(beceri); Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin farklı biçimlerini tanımlayabilme (bilgi);
Arkadaşlığını ve sevgisini bir başkasına ifade etmenin çeşitli biçimleri olduğunu fark edebilme (tutum); Büyüdükçe arkadaşlığı
ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Arkadaşlıklarının ve sevginin faydalarını sıralayabilme (bilgi); Arkadaşlıklarının ve sevginin kişiye kendini iyi
hissettirdiğini kabul edebilme (tutum); Birine, kendini iyi hissettirecek biçimde arkadaşlığını ve sevgisini
ifade edebilme (beceri); Arkadaşlığını ve sevgisini bir başkasına ifade etmenin çeşitli biçimleri olduğunu fark
edebilme (tutum)) karşıladığı, arkadaşlık ilişkilerini sürdürme konusunda yapılabilecekler ile ilgili çalışmalara
yer verildiği belirlenmiştir. Ancak “Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine
düşünebilme (beceri); Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin farklı biçimlerini
tanımlayabilme (bilgi)) öğrenme hedeflerinin etkinlik örneğinde karşılığı bulunamamıştır.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakılan bireyler için destekleyici mekanizmaların genellikle
mevcut olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Hoşgörünün, toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli
olduğunun farkında olabilme (tutum); Taciz ve zorbalığın anlamlarını açıklayabilme (bilgi); Herkesin zorbalık
ve tacize karşı çıkma konusunda sorumluluk taşıdığının farkında olabilme (tutum); Tacize veya zorbalığa
karşı çıkma biçimleri gösterebilme (beceri); Başkalarını taciz ve zorbalığa maruz bırakmanın neden incitici
ve saygısızca olduğunu tanımlayabilme (bilgi)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda hak savunuculuğu ile ilgili
bulmaca ve bulmacayla ilgili açık uçlu sorulara, hak savunuculuğu kavramını açıklamaya ve açık uçlu sorulara,
hak savunuculuğu ile ilgili hikâye ve açık uçlu sorulara, hak savunuculuğu gerektiren durumları gözlemleme
ve sınıfta paylaşma çalışmasına yer verilmiştir. Her duygunun hissedilebilir olmasıyla ilgili açık uçlu soruya,
çeşitli duyguların yazılı olduğu kağıtlardan her öğrencinin seçmesi ve kâğıtta yazılı olan duyguyla ilgili sorulara
cevap vermesi çalışmasına, kâğıtta belirtilen duygunun geçtiği hikaye yazma çalışmasına ve hikaye ile ilgili
sorulara, haftalık olarak tutulacak olan duygu günlüğü çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir. İş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin malzemeler ve bunlarla ilgili açık uçlu sorulara, “tehlike” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili soru
ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlikeli durumlar ve bu durumlarda kaza olmaması için yapılabileceklerle
ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli yerlere ilişkin açıklamaya, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman davet
edilmesi önerisine yer verildiği gözlenmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda zorbalık ve zorbalık türleriyle ilgili gazete haberine, zorbalık
tanımına ve açık uçlu soruya, örnek olaylarla zorbalık türlerini eşleştirme çalışmasına, zorbalık türleriyle ilgili
bilgi metnine, zorbalıkla ilgili açık uçlu sorulara, zorbalık olaylarını gözlemleme çalışmasına yer verilmiştir.
Ayrıca zorbalıkla baş etme yollarıyla ilgili zorbalıkla ilgili hikâyeye ve bu hikayedeki zorbalıkla baş etme yollarını
belirlemek için grup çalışmasına, tartışma sorularına, zorbalıkla baş etme yöntemleriyle ilgili açıklama metnine,
zorbalıkla baş etme yöntemleriyle ilgili pankart hazırlama ve sunma çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir
(Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin özellikle duygularla ve iş sağlığı güvenliği ile
ilgili etkinlikler bu konu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilememiştir. Bu etkinlik kitabındaki hak
savunuculuğu konusundaki etkinlik ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki zorbalık ve zorbalıkla
baş etme yolları ile ilgili etkinliklerin öğrenme hedeflerini (Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakılan bireyler
için destekleyici mekanizmaların genellikle mevcut olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Hoşgörünün, toplumsal
kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme (tutum); Taciz ve zorbalığın
anlamlarını açıklayabilme (bilgi); Herkesin zorbalık ve tacize karşı çıkma konusunda sorumluluk taşıdığının
farkında olabilme (tutum); Tacize veya zorbalığa karşı çıkma biçimleri gösterebilme (beceri); Başkalarını taciz
ve zorbalığa maruz bırakmanın neden incitici ve saygısızca olduğunu tanımlayabilme (bilgi)) kısmen karşıladığı,
öğrenme hedeflerindeki taciz boyutunun etkinliklerde ele alınmadığı belirlenmiştir.
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefi “İyi bir ebeveyn olmanın ne anlama geldiğine ilişkin kendi değer yargıları
ve inançları üzerinde düşünebilme (beceri)” hedefi olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda her duygunun hissedilebilir
olmasıyla ilgili açık uçlu soruya, çeşitli duyguların yazılı olduğu kağıtlardan her öğrencinin seçmesi ve kağıtta
81

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

yazılı olan duyguyla ilgili sorulara cevap vermesi çalışmasına, kağıtta belirtilen duygunun geçtiği hikaye yazma
çalışmasına ve hikaye ile ilgili sorulara, haftalık olarak tutulacak olan duygu günlüğü çalışmasına yer verildiği
gözlenmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinde çeşitli duygulara odaklanılmıştır, bu kapsamda
ilişkilendirilen “İyi bir ebeveyn olmanın ne anlama geldiğine ilişkin kendi değer yargıları ve inançları üzerinde
düşünebilme (beceri)” öğrenme hedefinin etkinlikte karşılanamadığı belirlenmiştir.
İlişkiler temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programından
sonra Sosyal Bilgiler dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Hoşgörü, Kapsama ve
Saygı, Aileler ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun öğrenme hedefleri Sosyal Bilgiler dersi
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme hedefleriyle ise
Sosyal Bilgiler dersi kazanımları ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 12: Aileler konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı kazanımları:
SB.5.1.3. Sahip olduğu haklarının farkında olan bir birey olarak katıldığı gruplarda aldığı rollerin gerektirdiği görev
ve sorumluluklara uygun davranır.
SB.6.1.1.Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.4.1.4. Kendisini farklı özelliklere sahip diğer bireylerin yerine koyar.

Metin Kutusu 13: Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sosyal
Bilgiler Öğretim Programı kazanımları:
SB.6.1.3. Toplumda uyum içerisinde yaşayabilmek için farklılıklara yönelik ön yargıları sorgular.
SB.6.6.6. Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.
SB.7.6.4. Demokrasinin uygulanma süreçlerinde karşılaşılan sorunları analiz eder.
SB.7.7.3. Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
SB.4.1.5. Diğer bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılar.
SB.4.7.4. Farklı kültürlere saygı gösterir.
SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar.
SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.
SB.6.6.4. Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini açıklar.
SB.7.6.1. Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları açıklar.

Metin Kutusu 14: Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kazanımları:
SB.5.1.4. Çocuk olarak haklarından yararlanmaya ve bu hakların ihlal edildiği durumlara örnekler verir.
SB.4.6.1. Çocuk olarak sahip olduğu haklara örnekler verir.

İlişkilendirilen kazanımların Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alma biçimi incelenmiştir. İlişkiler kavramının
Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında yer alma biçimiyle ilgili
kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında yer alma biçimi ise,
ders kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Aileler konusu kapsamında ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının ders kitaplarında özellikle aile
başta olmak üzere bu yaş grubundaki öğrencilerin yer alabileceği gruplar ve gruplardaki haklar, roller ve
sorumluluklara ilişkin hikâye, bilgi metni, örnekler ve etkinliklere yer verildiği gözlenmiştir (MEB 5. Sınıf Sosyal
Bilgiler Ders Kitabı, 2021; MEB 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2021). Sosyal Bilgiler 4. sınıf ders kitabı
incelendiğinde ise, bireyin kendisini başkalarının yerine koymasıyla ilgili açık uçlu sorulara, bir öğrencinin
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anlatımı üzerinden konuyla ilgili bilgi metnine, bireylerin farklılıklarıyla ilgili şiirlere ve şiirlerle ilgili sorulara,
yetim bir öğrenci için yardım kampanyasını anlatan metne, farklılıklara saygıyla ilgili açık uçlu soruya, bilgi
metnine ve gazete haberine, farklılıklara saygıyla ilgili tanım yapma çalışmasına yer verilmiştir ( 4. Sınıf
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2020). Söz konusu çalışmalarla “Farklı aile bireylerinin rollerini, haklarını ve
sorumluluklarını tanımlayabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin karşılandığı, çalışmalarda özellikle farklı gruplardaki
rol ve sorumluluklara değinildiği belirlenmiştir. “Hastalık nedeniyle etkilenmiş olan ailelere yönelik empati
gösterebilme (beceri)” öğrenme hedefi ise ders kitabındaki çalışmalarda kısmen karşılığı bulunabilmiştir,
kitaptaki çalışmalarda empati konusu alınmış ancak hastalık boyutuna yer verilmemiştir.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında ortak olarak “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve
zarar verme biçimlerini tespit edebilme (bilgi)”, “Hoşgörünün, toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının
önemli olduğunun farkında olabilme (tutum)” öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler dersi
kazanımlarının ders kitaplarında farklılık, farklılıkları tanımaya ilişkin sorular, bilgi metinleri, örnekler, örneklere
ilişkin, önyargıları sorgulamaya ilişkin sorulara yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 17).
Görsel 17: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme”; “Hoşgörünün, toplumsal
kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı
çalışmalarından örnekler

Ayrıca hak ve özgürlüklere ilişkin sorulara, bilgi metinlerine, haklarını aramayı öğrenmeye yönelik örneklere ve
bilgi metinlerine yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 18).
Görsel 18: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme”; “Hoşgörünün, toplumsal
kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı
çalışmalarından örnekler
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Ders kitaplarındaki örneklerin Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusundaki öğrenme hedeflerini (Damgalama
ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme (bilgi), Hoşgörünün, toplumsal
kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme (tutum)) karşıladığı belirlenmiştir
(MEB 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2021). Ayrıca bu konu kapsamındaki “Hoşgörünün, toplumsal
kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme (tutum)” öğrenme hedefiyle
ilişkilendirilen diğer kazanımların Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alma biçimleri incelendiğinde demokrasi,
demokrasinin tarihsel süreci ve karar alma süreçlerine katılımla ilgili bilgi metinleri, günümüz ve geçmişte
yaşanmış olaylardan örnekler ve sorulara, gazete haberi hazırlama gibi görevlere, anayasanın, İnsan Hakları
Evrensel Sözleşmesinin bazı maddeleri, vatandaşlara sağlanan haklar, ailede ve okulda demokrasi kültürü
konularına yönelik metin ve sorulara yer verildiği gözlenmiştir. Bunun yanında farklı kültürler ve bu kültürlere
önyargı ile yaklaşma konularına yönelik örnek metinlere, sorulara, farklı kültürlere yönelik daha önce bilinen
ve yeni öğrenilenler hakkında farkındalık oluşturmaya ilişkin çalışmaya yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 19).
Görsel 19: “Hoşgörünün, toplumsal kapsayıcılığın ve başkalarına saygının önemli olduğunun farkında olabilme” öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü başlığına yer verilerek bu konuya ilişkin bilgi metnine, anayasa
maddeleri, çocuk hakları maddeleri ile ilişkilendirmeye, sorulara, afiş, slogan hazırlama çalışmasına yer
verildiği belirlenmiştir. Ayrıca diğer bireylerin farklı özelliklerine saygı ile ilgili açık uçlu sorulara, bilgi metnine,
farklılıklarla ilgili şiirlere ve şiirlerle ilgili sorulara, farklılıklarla ilgili günlük yaşamdan örneğe, farklılıklara saygının
tanımlanma çalışmasına; farklı kültürlerle saygıya ilişkin açık uçlu sorulara, bilgi metinlerine yer verilmiştir. Bu
metin, soru ve çalışmaların söz konusu öğrenme hedefine yönelik olduğu, hoşgörü ve başkalarına saygıya
odaklanıldığı belirlenmiştir (MEB 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2021; MEB 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı,
2019; 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2020).
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerinden birisi de “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme
(bilgi)” olmuştur. Bu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarından “SB.6.6.6. Türk
tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.” kazanımının
ders kitabında yer alma biçimi de aşağıda ders kitabından örnekler sunularak verilmiş (Görsel 20), ders
kitabındaki söz konusu çalışmalar öğrenme hedefiyle ilişkili bulunmuştur (MEB 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders
Kitabı, 2021).
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Görsel 20: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle ilişkili
bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Yukarıdaki örnekler incelendiğinde günümüzde
toplumumuzda farklı alanlarda başarılarıyla öne
çıkmış kadınlar ve çalışmalarından örnekler ve
sorulara, tarihte kadına verilen önemi vurgulayan
kanıtlara yer verildiği gözlenmiştir. Ayrıca Medeni
Kanunu’n kabul edilmesiyle Türk kadınının
toplumdaki yerine ilişkin bilgi metnine, tarihte Türk
kadınının başarılarına ilişkin örnek metinlere yer
verilmiştir (Görsel 21).
Görsel 21: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle ilişkili
bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca kadının toplumdaki önemini vurgulayan, kadına yönelik şiddete, kadın-erkek ayrımına yer veren metin
ve sorulara yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 22).
Görsel 22: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle ilişkili
bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Son olarak öğrencilerden Türk kadının tarihsel süreçteki yeri ve önemi, kadınlara yönelik ayrımcılığa ilişkin
pano çalışması hazırlaması istenmiştir (Görsel 23).
Görsel 23: “Damgalama ve ayrımcılığı tanımlayabilme ve zarar verme biçimlerini tespit edebilme” öğrenme hedefiyle ilişkili
bulunan ders kitabı çalışmalarından örnek

Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamında ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarının
ders kitaplarında Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan özellikle yaşam, eğitim hakkı, bedensel veya zihinsel
yetersizliği olan çocukların haklarının korunması maddelerine, çocuk meclisleri gibi konulara yer verilmiştir.
Ayrıca Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili açık uçlu sorulara, bilgi metnine, çocuk haklarıyla ilgili çocukların
anlatımına dayalı metinlere yer verilmiştir. Bu konu kapsamında ilişkilendirilen öğrenme hedeflerine (Çocukların
erken yaşta zorla evlendirilmesini tanımlayabilme (bilgi), Tüm insanların; evlenmek isteyip istemediklerine,
ne zaman ve kiminle evleneceklerine kendilerinin karar verebilmeleri gerektiğini anlayabilme (tutum)) ders
kitabındaki metin ve çalışmalarla kısmen değinildiği, kitaplarda çocuk hakları konusunun genel olarak ele
alınıp öğrenme hedeflerinde belirtilen konulara yer verilmediği belirlenmiştir (6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders
Kitabı, 2021; 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2020).

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İlişkiler temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda; Aileler; Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik
İlişkiler; Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konuları için 36 öğrenme
hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 8-10. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi
incelenmiş ve bulgular Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili Bulunan Kazanımların
Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram

İlişkiler

SRP
(f)

YD
(f)

SBTK
(f)

DKAP
(f)

BES
(f)

M
(f)

GS
(f)

İAT
(f)

Toplam
(f)

Aileler

4

9

3

-

-

-

-

-

16

Arkadaşlık, Sevgi ve
Romantik İlişkiler

4

-

-

1

-

-

-

-

5

Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Uzun Vadeli Birliktelikler ve
Ebeveynlik

1

-

-

2

1

7

2

4

17

1

-

-

-

-

-

-

-

1

10

9

3

3

1

7

2

4

39

Konular

Toplam
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12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de İlişkiler temel kavramı öğrenme hedefleri; 8-10. sınıf düzeylerinde Sınıf
Rehberlik Programı yanında en çok Yabancı Dil-İngilizce öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
En az ise Beden Eğitimi ve Spor dersinin kazanımları (bir kazanım) ile ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında
en fazla ilişkili kazanım Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle bulunmuştur. Bunu
Aileler konusu izlemiştir. 8-10. sınıf düzeyi öğretim programı kazanımlarıyla en az ilişkilendirilen konu ise
yalnızca Sınıf Rehberlik Programı’nın bir kazanımı ile ilişkilendirilebilen Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
konusu olmuştur.
12-15 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla Aileler konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin daha çok
Büyümek, insanların hem kendisi hem de başkaları için sorumluluk alması demektir ana fikri ile ilişkili olduğu
görülmektedir. Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin Arkadaşlar
birbirlerini olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir ve Farklı ilişki biçimleri vardır ana fikirleri ile ilişkili olduğu
belirlenmiştir. 12-15 yaş grubunda Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamındaki Evliliğin ve
uzun vadeli birlikteliklerin beraberinde getirdiği birçok sorumluluk vardır ve İnsanlar çeşitli biçimlerde ebeveyn
olabilir ve ebeveynlik birçok farklı sorumluluğu gerektirir ana fikirleri ile ise hiçbir ilişkilendirme yapılamamıştır.
İlişkiler kavramındaki 12-15 yaş grubundaki 36 öğrenme hedefi, 8-10. sınıf öğretim programlarında yer alan
kazanımlarla 39 kez ilişkilendirilmiş ve bu kavram kapsamındaki öğrenme hedeflerinin 5’inin tam, 8’inin kısmen
karşılığı bulunmuştur. Bu yaş grubundaki 23 öğrenme hedefi ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla
hiç ilişkilendirilememiştir. 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
Tablo 12’de verilmiştir.
Tablo 12. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunan Öğrenme
Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri
1.1.Aileler
Ana Fikir: Büyümek, insanların hem kendisi hem de başkaları için sorumluluk alması demektir.
Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)

İlişkilendirilme Durumu

Tam olarak

Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)

Kısmen

1.1.Aileler
Ana Fikir: Özellikle ergenlik döneminde ebeveynler/veliler ile çocuklar arasında çatışmalar ve yanlış
anlamalar yaygındır ve genellikle çözüme kavuşturulabilir.
Ebeveynler/veliler ile çocuklar arasında yaygın olarak ortaya çıkan çatışma ve yanlış anlamaları sayabilme (bilgi)

Kısmen

Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma veya yanlış anlamalar için çözüm yollarını tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların ergenlik döneminde yaygın ve genellikle çözüme
kavuşturulabilir olduğunu kabullenebilme (tutum)

Tam olarak

Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların çözüme kavuşturulabilmesi için stratejiler
uygulayabilme (beceri)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Arkadaşlar birbirlerini olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir.
Arkadaşlarının, davranışlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyebildiğini kabul edebilme (tutum)
Bir arkadaşının kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Farklı ilişki biçimleri vardır.
Farklı ilişki biçimlerine ilişkin duyguları yönetme yolları gösterebilme (beceri)

Kısmen

Kısmen
Tam olarak

Kısmen
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Farklılıklar (Örn. HIV, gebelik ve sağlık durumu, ekonomik durum, etnisite, ırk, köken, cinsiyet,
cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da başka farklılıklar) üzerinden damgalama ve ayrımcılık; saygısızcadır,
iyi olma haline zarar veren bir tutumdur ve bir insan hakkı ihlalidir.
Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğin önemini takdir edebilme (tutum)

Kısmen

Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakıldığında destek isteyebilme (beceri)

Kısmen

Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygıyı savunabilme (beceri)

Tam olarak

1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi (EYZE) ve istenmeyen ebeveynlik, sosyal açıdan ve
sağlık açısından olumsuz sonuçlar oluşturabilir.
EYZE veya istenmeyen ebeveynlik konusunda kaygıları bulunuyorsa destek arayabilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok günlük yaşamda karşılaşılabilecek
durumlarla ilgili olduğu, bu yaş grubunun bilinçli olmasının yararlı olacağı yaş ile gelen rol ve sorumluluklar,
ergenlik döneminden kaynaklı olan aile içi çatışmalar ve çözüm yolları, ilişkilerin kişide bıraktığı etkiler gibi
konular ile ilgili olduğu saptanmıştır. Özellikle bu yaş grubunda yer alması önemli görülen aile içi çatışma
durumlarına ilişkin öğrenme hedefleriyle ilişki kurulabilmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 3’te verilmiştir.
Grafik 3. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre
Dağılımı (12-15 Yaş)
10
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3
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Aileler
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9.Sınıf
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler

Hoşgörü, Kapsama ve Saygı

0
10.Sınıf
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik

Grafik 3’e göre, bu kavramın öğrenme hedefleri, 8-10. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en fazla 10.
sınıf kazanımlarıyla, daha sonra azalarak sırasıyla 8 ve 9. sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir.
10. sınıf kazanımları en fazla Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken,
en az ise Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu kavram
kapsamındaki öğrenme hedefleri en az 9. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 9 ve 10. sınıflarda
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile MEB kazanımları arasında
hiçbir ilişkilendirmenin yapılamamış olması dikkat çekicidir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri Tablo 13’te verilmiştir.
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Tablo 13. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunamayan Öğrenme
Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.1.Aileler
Ana Fikir: Büyümek, insanların hem kendisi hem de başkaları için sorumluluk alması demektir.
Büyüdükçe dünyalarının ve hissettikleri yakınlığın ailenin ötesine geçmediğini; arkadaşların ve akranların özellikle önem kazandığını kabul
edebilme (tutum)
1.1.Aileler
Ana Fikir: Sevgi, iş birliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, karşılıklı ilgi ve saygı, sağlıklı aile işleyişi ve ilişkiler için önemlidir.
Sağlıklı aile işleyişinin özelliklerini tespit edebilme (bilgi)
Bu özelliklerin sağlıklı aile işleyişi için neden önemli olduğunu teyit edebilme (tutum)
Bu özelliklerin sağlıklı aile işleyişine yönelik katkılarını değerlendirebilme (beceri)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Arkadaşlar birbirlerini olumlu ya da olumsuz biçimde etkileyebilir.
Arkadaşlarının birbirlerini olumlu ve olumsuz olarak ne şekilde etkileyebildiğinin kıyaslamasını yapabilme (bilgi)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Farklı ilişki biçimleri vardır.
Farklı arkadaşlık biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)
Arkadaşlık, sevgi, aşk, hayranlık ve cinsel çekimle ilgili duygular arasında ayrım yapabilme (bilgi)
Yakın ilişkilerin bazı durumlarda nasıl cinsellik içerebileceğini tartışabilme (beceri)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Romantik ilişkiler, eşitsizlik ve (toplumsal cinsiyet, ekonomik, sosyal veya sağlıkla ilgili durum gibi) güç dengeleri arasındaki
farklılıklardan güçlü bir biçimde etkilenebilir.
Eşitsizliğin ve güç dengelerindeki farklılıklarını romantik ilişkileri ne şekilde olumsuz etkileyebileceğini analiz edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargıların romantik ilişkileri etkileme biçimlerini akılda tutabilme (bilgi)
İlişkilerdeki eşitsizliğin ve güç dengelerindeki farklılıkların zararlı olabileceğinin farkında olabilme (tutum)
İlişkilerdeki eşitliği ve güç dengesini sorgulayabilme (beceri)
1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Farklılıklar (Örn. HIV, gebelik ve sağlık durumu, ekonomik durum, etnisite, ırk, köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da
başka farklılıklar) üzerinden damgalama ve ayrımcılık; saygısızcadır, iyi olma haline zarar veren bir tutumdur ve bir insan hakkı ihlalidir.
Damgalama, ayrımcılık, taraf tutma, önyargı, hoşgörüsüzlük ve dışlama kavramlarını akılda tutabilme (bilgi)
Damgalama ve ayrımcılığın insanların cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları üzerindeki sonuçlarını irdeleyebilme (bilgi)
Damgalanan veya ayrımcılığa uğrayan bireylerin savunulmasından herkesin sorumlu olduğunu anlayabilme (tutum)
1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Evliliğin ve uzun vadeli birlikteliklerin beraberinde getirdiği birçok sorumluluk vardır.
Evliliğin ve uzun vadeli birlikteliklerin beraberinde getirdiği temel sorumlulukları sıralayabilme (bilgi)
Başarılı evliliklerin ve uzun vadeli birlikteliklerin temel özelliklerini akılda tutabilme (bilgi)
Evlilik ve uzun vadeli birlikteliklerde sevginin, hoşgörünün, eşitliğin ve saygının önemini anlayabilme (tutum)
1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: İnsanlar çeşitli biçimlerde ebeveyn olabilir ve ebeveynlik birçok farklı sorumluluğu gerektirir.
Ebeveynlerin sorumluluklarını sıralayabilme (bilgi)
(İstenen ve istenmeyen gebelik, evlat edinme, koruyucu ailelik, tıbbi destek yoluyla gebelik ve koruyucu ebeveynlik gibi) yetişkinlerin farklı ebeveyn olma biçimlerini kıyaslayabilme (bilgi)
Herkesin ebeveyn olmayı isteyip istemediğine veya ne zaman ebeveyn olacağına karar verebilmesi gerektiğini ve bu durumun aynı zamanda
engelleri olan veya HIV pozitif bireyler için de geçerli olduğunu kabul edebilme (tutum)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesi (EYZE) ve istenmeyen ebeveynlik, sosyal açıdan ve sağlık açısından olumsuz sonuçlar
oluşturabilir.
EYZE’nin ve istenmeyen ebeveynliğin sosyal açıdan ve sağlık açısından sonuçlarını tarif edebilme (bilgi)
EYZE’nin ve istenmeyen ebeveynliğin zararlı olduğunun farkında olabilme (tutum)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin sağlıklı aile işleyişi, farklı arkadaşlık
ilişkileri, eşitsizliğin ilişkilere olan etkisi, damgalama ve ayrımcılık gibi kavramların ilişkiye olan etkileri, uzun
vadeli birlikteliklerin getirdiği rol ve sorumluluklar gibi konular ile ilgili olduğu saptanmıştır. Oysa ki bireylerin
sağlıklı iletişim kurmasını, dolayısıyla da sağlıklı ilişkiler içerisinde yer almasını destekleyici bu gibi öğrenme
hedeflerinin de MEB Öğretim Programlarında yer alması önemli görülmektedir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
İlişkiler temel kavramı için 12-15 yaş grubunda en fazla kazanımları ilişkilendirilen program Sınıf Rehberlik
Programı ve Yabancı Dil- İngilizce Dersi Öğretim Programı olmuştur. Bu doğrultuda ilk olarak Ortaokul ve
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları, ardından İngilizce Ders Kitapları incelenmiştir. İlişkiler temel
kavramı kapsamında sırasıyla Hoşgörü, Kapsama ve Saygı, Aileler, Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler ile
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konularının öğrenme hedefleri öğretim programlarının kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir (Bkz: Tablo 11).
İlişkiler temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Aileler ile Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun
öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konularının öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programının birer
kazanımıyla ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 15: Aileler konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı:
R.10.25. Yaşamda karşılaşılan zorlukların çaba ve zaman ile üstesinden gelinebileceğini fark eder.

Metin Kutusu 16: Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.10.31. Gerektiğinde arkadaşlığını sonlandırır.
R.8.22. Akran baskısıyla baş etmede uygun yolları kullanır.
R.9.12. Kişilerarası ilişkilerde duyguları ifade etmenin önemini fark eder.

Metin Kutusu 17: Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu
öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.8.15. İhtiyaç duyduğunda yardım arar.

İlişkiler kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Aileler ile Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusunun öğrenme
hedeflerinin etkinlik kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin etkinlik kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
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Aileler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Ebeveynler/veliler ile çocuklar arasında yaygın olarak ortaya çıkan çatışma ve yanlış anlamaları sayabilme
(bilgi); Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma veya yanlış anlamalar için çözüm yollarını tarif edebilme (bilgi);
Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların ergenlik döneminde yaygın ve genellikle çözüme
kavuşturulabilir olduğunu kabullenebilme (tutum); Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların
çözüme kavuşturulabilmesi için stratejiler uygulayabilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda
yaşamda karşılaşılan zorlukların çaba ve zaman ile üstesinden gelinebileceği ile ilgili “10. sınıftaysanız hayat
gerçekten çok zor.” ifadesiyle ilgili görüşler almaya, aile, arkadaş, okul yaşamı ya da ekonomik ve kişisel
özelliklere ilişkin zorluk ya da güçlük olarak tanımlanabilecek durumları yazma çalışmasına, tartışma sorularına,
verilen kategorilerden kendilerini en çok etkilediğini düşündükleri zorluk ya da güçlük belirleme çalışmasına
yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 24) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 24: Ebeveynler/veliler ile çocuklar arasında yaygın olarak ortaya çıkan çatışma ve yanlış anlamaları sayabilme
(bilgi); Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma veya yanlış anlamalar için çözüm yollarını tarif edebilme (bilgi); Ebeveynler/
velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların ergenlik döneminde yaygın ve genellikle çözüme kavuşturulabilir olduğunu
kabullenebilme (tutum); Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların çözüme kavuşturulabilmesi için stratejiler
uygulayabilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik
örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Ebeveynler/veliler ile çocuklar arasında yaygın olarak
ortaya çıkan çatışma ve yanlış anlamaları sayabilme (bilgi);
Ebeveynler/velilerle yaşanan çatışma veya yanlış anlamalar
için çözüm yollarını tarif edebilme (bilgi); Ebeveynler/velilerle
yaşanan çatışma ve yanlış anlamaların ergenlik döneminde
yaygın ve genellikle çözüme kavuşturulabilir olduğunu
kabullenebilme (tutum);
Ebeveynler/velilerle yaşanan
çatışma ve yanlış anlamaların çözüme kavuşturulabilmesi
için stratejiler uygulayabilme (beceri)) karşıladığı, yaşamda
karşılaşılan zorluklar kapsamında aile ilişkilerinin de etkinlik
örneğinde ele alındığı belirlenmiştir.
Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Arkadaşlarının, davranışlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyebildiğini
kabul edebilme (tutum); Bir arkadaşının kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme
(beceri); Farklı ilişki biçimlerine ilişkin duyguları yönetme yolları gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur.
Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’nda akran baskısıyla baş etmede uygun yollarla ilgili açıklamaya, konuyla ilgili senaryolara ve
açık uçlu sorulara, bilgi metnine, tartışma sorularına, ikna cümlesi ve yanıt olarak “hayır” sözcüğü ile başlayan
cümle yazma çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 25) (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 25: Bir arkadaşının kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Bir arkadaşının kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri)) karşıladığı,
etkinlik örneğinde akran baskısı ve akran baskısıyla baş etme yollarına yer verildiği belirlenmiştir.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kişilerarası ilişkilerde duyguları ifade etmeye ilişkin belirtilen
duygulara göre beden dilini, jest ve mimiklerini kullanarak sınıfta yürüme çalışmasına, ikili eşleşen öğrencilerin
en son yaşadıkları olayı ve duyguyu konuşmadan beden diliyle birbirlerine anlatma ve tahmin etme
çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, bir cümleyi belirtilen duyguya göre okuma ve duyguyu tahmin
etme çalışmasına, duygu ifade günlüğü tutma çalışmasına yer verilmiştir. Ayrıca gerektiğinde arkadaşlığını
sonlandırmaya ilişkin açık uçlu sorulara, örnek olay ve örnek olaya ilişkin açık uçlu soruların yanıtlandığı grup
çalışmasına, konuyla ilgili bilgi metnine, olumsuz arkadaşlık deneyimlerini gözden geçirme çalışmalarına yer
verildiği tespit edilmiştir (Görsel 26) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 26: Arkadaşlarının, davranışlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyebildiğini kabul edebilme (tutum); Bir arkadaşının
kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri); Farklı ilişki biçimlerine ilişkin duyguları yönetme
yolları gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Arkadaşlarının, davranışlarını olumlu ve olumsuz olarak etkileyebildiğini kabul edebilme (tutum);
Bir arkadaşının kendisini olumsuz etkilemesinden kaçınmalarının yollarını bulabilme (beceri)) karşıladığı,
etkinlik örneğinde arkadaşlık ilişkileri, duyguları ifade etme, olumsuz arkadaşlık deneyimlerini gözden geçirme
üzerinde durulduğu görülmüştür. Ancak “Farklı ilişki biçimlerine ilişkin duyguları yönetme yolları gösterebilme
(beceri)” öğrenme hedefinin karşılığı etkinlik örneğinde belirlenememiştir.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi “Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakıldığında destek isteyebilme (beceri)” hedefi
olmuştur. Bu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’nda ihtiyaç duyduğunda yardım aramakla ilgili gazete haberine, açık uçlu soruya, örnek olay
ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, “yardım arama davranışı”nın tanımına, verilen bazı konu başlıkları ile ilgili
bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/nereye başvuracağını belirtmeye yönelik çalışmaya, tartışma sorularına,
yardıma ihtiyaç duyulan olayı ve olayla ilgili kimlere başvurulduğuna ilişkin yazma çalışmasına yer verildiği
gözlenmiştir (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakıldığında destek isteyebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneğinin sadece bir örnek olayında ayrımcılığa yer verilmiştir, etkinliğin tamamında bireyin yaşamında
karşılaştığı çeşitli zorluklar, ihtiyaçlar ve yardıma odaklanılmıştır.
Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefi “EYZE veya istenmeyen ebeveynlik konusunda kaygıları bulunuyorsa destek
arayabilme (beceri)” hedefi olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımının Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda ihtiyaç duyduğunda yardım aramakla ilgili gazete
haberine, açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, “yardım arama davranışı”nın
tanımına, verilen bazı konu başlıkları ile ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/nereye başvuracağını belirtmeye
yönelik çalışmaya, tartışma sorularına, yardıma ihtiyaç duyulan olayı ve olayla ilgili kimlere başvurulduğuna
ilişkin yazma çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(EYZE veya istenmeyen ebeveynlik konusunda kaygıları bulunuyorsa destek arayabilme (beceri)) karşılamadığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde akademik, aile, arkadaşlık ilişkileri gibi konularda yardım alınabilecek
durumlar üzerinde durulmuş, etkinlikte konular arasında erken yaşta evlilik veya istenmeyen gebelik konuları
yer almamıştır.
İlişkiler temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik programından
sonra İngilizce dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler,
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konularının öğrenme hedefleri İngilizce
dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 18: Aileler konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen İngilizce Öğretim Programı
kazanımları:
E8.8.SI2. Students will be able to talk about responsibilities.
E8.8.R1. Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities.
E8.8.W1. Students will be able to write short and simple poems/stories about their feelings and responsibilities.
E10.6.S2. Students will be able to talk about household chores they are responsible for.

Aileler konusu kapsamında İngilizce dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Büyüdükçe
kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme (bilgi);
Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların İngilizce ders kitaplarında nasıl yer aldığı incelenmiştir. Buna göre,
İngilizce ders kitaplarında aile içinde eşlerin hangi sorumlulukları yerine getirdikleri, ev işleri olarak neleri
yapmaktan hoşlandıkları ile ilgili bir dinleme etkinliğine, yapmaktan hoşlanılan ya da hoşlanılmayan hangi
sorumluluklar olduğuna ilişkin açık uçlu bir soruya, ailedeki bireylerin yerine getirdiği sorumlulukları anlatan
metin ve sorulara, evdeki sorumluluklar, okul ve kütüphane kurallarına ilişkin ikili grup çalışmasıyla yazma
etkinliğine, evdeki ve okuldaki sorumluluklara ilişkin diyaloğun okunup canlandırılması çalışmasına, yapmaktan
hoşlanılan ve hoşlanılmayan ev işleri ile ilgili soruya, dinleme etkinliğine, ev işlerindeki sorumluluklar ve
öğrencilerin hangilerini yapmaktan hoşlandıklarını ya da hoşlanmadıklarını belirtecekleri eşli çalışmaya yer
verilmiştir (Görsel 27) (MEB İngilizce 8 Ders Kitabı, 2019).
Görsel 27: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler
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Ayrıca ders kitabında okuldaki sorumluluklarını yazacakları eşli çalışmaya, okuldaki öğrencilerin sorumlulukları
ile ilgili bir gazete haberi okuma ve sorularını yanıtlama çalışmasına (Görsel 28) (MEB İngilizce 8 Ders
Kitabı, 2019), sorumluluklarla ilgili ele alınan sözcüklere ilişkin boşluk doldurma çalışmasına, şiir dinleme ve
sorumluluklarıyla ilgili duygularına ilişkin kısa bir şiir yazma çalışmasına, ailedeki sorumlulukları açıklayan kısa
bir metin yazma çalışmasına ve konuya ilişkin değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir (Görsel 29) (MEB
İngilizce 8 Ders Kitabı, 2019).
Görsel 28: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 29: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca ailedeki sorumluluklara ilişkin dinleme ve boşluk doldurma çalışmasına, görsellerde ifade edilen
sorumluluklarla yazılı ifadeleri eşleştirme çalışmasına, evdeki ve okuldaki sorumluluklara ilişkin sorularla
yanıtlarını eşleştirme çalışmasına, evdeki ve okuldaki sorumluluklarla ilgili karışık sözcüklerle verilmiş cümlelerin
doğrusunu yazma çalışmasına yer verilmiştir. Bu etkinlikler dışında ev işleriyle ilgili verilen eylemleri uygun
sözcüklerle eşleştirme çalışmasına, bir ailedeki ev işleri sorumlulukları ve bu sorumlulukların paylaşımına ilişkin
okuma metni ve sorularına, ailelerinde sorumluluk aldıkları ev işlerine ilişkin konuşma çalışması yer almıştır
(Görsel 30) (MEB İngilizce 8 Ders Kitabı, 2019; MEB İngilizce 12. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
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Görsel 30: “Büyüdükçe kendileri ve başkaları için üstlendikleri yeni sorumlulukları tanımlayabilme ve değerlendirebilme
(bilgi)”; “Yeni sorumluluk ve ilişkileri değerlendirebilme ve üstlenebilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Ders kitabındaki çalışmalarda özellikle evdeki ve okuldaki sorumluluklara değinilmiş, Teknik Rehber’de öğrenme
hedeflerinde vurgulanan bireyin büyümesiyle sorumluluklarındaki değişime odaklanılmamıştır. Diğer yandan
öğrenme hedeflerinde de belirtilen sorumlulukları tanıma ve değerlendirmeye ders kitaplarındaki metin ve
çalışmalarda değinilmiştir. Bu nedenle, Teknik Rehber’de Aileler konusunda kazanımların ilişkilendirildiği
öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında kısmen karşılandığı belirlenmiştir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
İlişkiler temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda; Aileler; Arkadaşlık, Sevgi ve
Romantik İlişkiler; Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konuları için 27
öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 11-12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 14’te verilmiştir.
Tablo 14. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili Bulunan Kazanımların
Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram

İlişkiler

SRP
(f)

Mü.
(f)

Toplam
(f)

Aileler

-

-

-

Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler

-

-

-

Hoşgörü, Kapsama ve Saygı

-

4

4

Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik

1

-

1

Toplam

1

4

5

Konular

Dersler
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15-18+ yaş grubu için Teknik Rehber’de İlişkiler temel kavramı öğrenme hedefleri; 11-12. sınıf düzeylerinde
Sınıf Rehberlik Programı yanında Müzik dersi öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Belirtilen
bu programların kazanımları sadece Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Aileler ile Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konularının
öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan hiçbir öğretim programı kazanımıyla ilişkilendirilememiştir.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları ile en fazla ilişkilendirilen Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu
kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, Damgalama ve ayrımcılığa karşı çıkmak; toplumsal kapsayıcılığı,
ayrımcılığın önlenmesini ve çeşitliliği savunmak önemlidir ana fikri ile ilişkili olduğu görülmektedir. Uzun
Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen kazanımın,
Çocukların, ebeveyn/velilerinin karşılamaktan sorumlu olduğu çeşitli ihtiyaçları vardır ana fikri ile ilişkili olduğu
belirlenmiştir.
İlişkiler kavramındaki 15-18+ yaş grubundaki 27 öğrenme hedefi, 11-12. sınıf öğretim programlarında yer
alan kazanımlarla 5 kez ilişkilendirilmiştir. İlişkiler kavramındaki 27 öğrenme hedefinin yalnızca 1’inin 11-12.
sınıf öğretim programları kazanımlarında tam karşılığı bulunurken 2’sinin de kısmen karşılığı bulunmuştur. 24
öğrenme hedefi ise 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 15’te verilmiştir.
Tablo 15. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunan Öğrenme
Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Damgalama ve ayrımcılığa karşı çıkmak; toplumsal kapsayıcılığı, ayrımcılığın önlenmesini ve
çeşitliliği savunmak önemlidir.
Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi)
Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa karşı
savunuculuk yapabilme (beceri)

Kısmen
Kısmen

1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Çocukların, ebeveyn/velilerinin karşılamaktan sorumlu olduğu çeşitli ihtiyaçları vardır.
İlişkilerdeki zorlukların, çocukların iyi olma halini etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok toplumsal kapsayıcılığın
sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi üzerine olduğu saptanmıştır. Ayrıca, ilişkilerdeki zorlukların çocuklar
üzerine etkisi üzerinde de durulduğu görülmektedir.
Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 4’de
verilmiştir.
Grafik 4. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre
Dağılımı (15-18+ Yaş)
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İlişkiler kavramındaki öğrenme hedefleri, daha çok 11. sınıf kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 11-12. sınıf
düzeylerinde en çok ilişkilendirme Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleri ile olurken iki
sınıf düzeyi için de Aileler ile Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri ile ilişkili
hiçbir kazanım bulunamamıştır. 12. Sınıf kazanımları Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu ile de
ilişkilendirilemezken 11. sınıf düzeyinde bir kazanım ile ilişki bulunabilmiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri Tablo 16’da verilmiştir.
Tablo 16. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı Bulunamayan Öğrenme
Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.1.Aileler
Ana Fikir: Cinsel ilişkiler ve sağlık sorunları aile ilişkilerini etkileyebilir.
Aile bireylerinden birinin hassas bir bilgiyi (HIV-pozitif olma durumu; gebelik; evlenme; karar verilmiş bir evliliği reddetme; cinsel istismara
maruz bırakılma veya mutlu bir cinsel ilişki içinde olma gibi) paylaşmasıyla birlikte, aile bireylerinin rol ve ilişkilerinin nasıl değişebileceğini
değerlendirebilme (bilgi)
Kardeşlerin, ebeveynlerin/velilerin veya akrabaların, cinsel ilişkiler ve sağlıkla ilgili bilgileri paylaşması ya da açık etmesi durumunda ona nasıl
destek olabileceğini tarif edebilme (beceri)
1.1.Aileler
Ana Fikir: Cinsel ilişkiler ve sağlık sorunlarıyla ilgili bilgileri açıklama veya paylaşmayla ilgili olarak zorluklarla karşılaşıldığında, gençlerin ve
aile bireylerinin başvurabilecekleri destek sistemleri bulunmaktadır.
Ailelerin, karşılıklı saygı duyarak birbirilerine destek olduklarında zorlukların üstesinden gelebileceğini kabul edebilme (bilgi)
Kendilerinin cinsel ilişkiler veya sağlıkla ilgili bilgileri paylaşması veya açık etmesi durumunda, kendi rol ve ilişkilerinin ne şekilde değişebileceği
üzerine düşünebilme (tutum)
Kendilerini ve desteğe ihtiyacı olan aile bireylerini desteklemeye yönelik geçerli ve güvenilir yerel kaynaklara erişebilme (beceri)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Sağlıklı ve sağlıksız cinsel ilişkiler vardır.
Sağlıklı ve sağlıksız cinsel ilişkilerin nitelikleri arasında kıyaslama yapabilme (bilgi)
Cinsel ilişkilerin sağlıklı ve sağlıksız olabildiğini kavrayabilme (tutum)
Sağlıksız cinsel ilişkilerden kaçınan davranışlar gösterebilme (beceri)
Sağlıksız bir ilişki içinde olduğu durumlarda, güvenebileceği yetişkinleri saptayabilme ve yardım alabileceği yerlere nasıl erişebileceğini bilebilme
(beceri)
1.2.Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
Ana Fikir: Büyümeyle beraber, sevgiyi ve yakınlığı ifade etme biçimleri çeşitlenir.
Sağlıklı cinsel ilişkilerde, yakınlığın farklı biçimlerdeki ifadelerini tanımlayabilme (bilgi)
Cinsel davranışların her zaman sevgi ifadesi anlamına gelmediğini kabul edebilme (tutum)
Uygun biçimlerde yakınlık ve sevgi gösterebilme (beceri)
1.3.Hoşgörü, Kapsama ve Saygı
Ana Fikir: Damgalama ve ayrımcılığa karşı çıkmak; toplumsal kapsayıcılığı, ayrımcılığın önlenmesini ve çeşitliliği savunmak önemlidir.
Damgalama ve ayrımcılık karşıtı mevcut yasaları özetleyebilme (bilgi)
Cinsel ilişkilerin sağlıklı ve sağlıksız olabildiğini kavrayabilme (tutum)
Farklı olduğu düşünülen bireylere gösterilen karşı çıkmanın önemli olduğunun farkında olabilme (tutum)
Dışlanan bir kimseye desteğini ifade edebilme (beceri)
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Evlilik ve uzun vadeli birliktelikler hem tatmin edici hem de zorlayıcı olabilir.
Evliliğin ve uzun vadeli birlikteliklerin tatmin edici ve zorlayıcı yönlerini değerlendirebilme (bilgi)
Ebeveynlerin eğitime devam etmeye hakları olduğunu anlayabilme (tutum)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: İnsanların çocuk yapıp yapmama, bunun nedenleri ve zamanı ile ilgili kararlarını etkileyen birçok faktör söz konusudur.
İnsanların çocuk yapma veya yapmama kararlarının arkasındaki farklı nedenleri tarif edebilme (bilgi)
Cinsiyet, HIV durumu, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği gibi unsurlara bakılmaksızın, herkesin ebeveyn olabileceğini kabul edebilme (tutum)
Bazı insanların ebeveyn olmayı isteyebileceğini, bazılarının istemeyebileceğini; herkesin ebeveyn olma koşullarına sahip olmadığını ve bazı
insanların istemeden ebeveyn olabildiklerini anlayabilme (tutum)
Kendisinin ebeveyn olup olmama, hangi sebeple ve ne zaman ebeveyn olmak istediği hakkındaki düşüncelerini etkileyen faktörleri eleştirel olarak
değerlendirebilme (beceri)
1.4.Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
Ana Fikir: Çocukların, ebeveyn/velilerinin karşılamaktan sorumlu olduğu çeşitli ihtiyaçları vardır.
Çocukların temel duygusal, ekonomik, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını ve bunlarla ilgili ebeveynlerin sorumluluklarını sınıflandırabilme (bilgi)
Ebeveynlikte sağlıklı ilişkilerin önemini kavrayabilme (tutum)
Ebeveynlerine/velilerine fiziksel, duygusal, ekonomik ve eğitimle ilgili ihtiyaçlarını anlatabilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin sağlıklı ve sağlıksız cinsel ilişkiler,
cinsel ilişkilerin aile ilişkilerini nasıl etkilediği, sevgi ve cinsellik arasındaki ilişki, evlilik ve uzun vadeli birlikteliklerin
olumlu ve olumsuz yanları ve gerektirdiği sorumluluklar gibi konularda olduğu görülmektedir. Oysa ki
özellikle bu yaş grubunun sevgiyle yaşanılan cinselliğin ne demek olduğunu bilmesi, bunun birlikteliklere nasıl
yansımasının uygun olacağını kavrayabilmesi ve sağlıklı uzun vadeli birliktelikler yaşayabilmeleri için üzerlerine
düşen rol ve sorumlulukların farkında olabilmeleri çok önemli görülmektedir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İlişkiler temel kavramı için 15-18+ yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen Müzik Dersi Öğretim
Programı ve sadece bir kazanımı ile ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu doğrultuda ilk olarak
Müzik Öğretmen Kılavuz kitapları, ardından Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir. İlişkiler
temel kavramı kapsamında sırasıyla Hoşgörü, Kapsama ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
konularının öğrenme hedefleri öğretim programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Aileler ile Arkadaşlık
Sevgi ve Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri herhangi bir öğretim programının kazanımları ile
ilişkilendirilememiştir (Bkz: Tablo 11).
Bu temel kavram kapsamında Aileler, Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve
Ebeveynlik konularının öğrenme hedefleri Müzik dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 19: Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen Müzik
Öğretim Programı kazanımları:
11.D.5. Dinlediği değişik türdeki müziklerden hem bireysel hem de ortak sınıf arşivini geliştirir.
12.D.1.Türk müziği eserlerini dinleyerek dağarcık oluşturur.

Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Müzik dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler
yaratabileceğini analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için;
damgalama ve ayrımcılığa karşı savunuculuk yapabilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen kazanımların Müzik ders kitaplarında nasıl yer aldığı incelenmiştir. 11. sınıf düzeyindeki kazanım
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için ilgili ders kitabı incelenmiş ve kanıtlar sunulmuştur. Buna göre, Müzik dersi 11. sınıf öğretmen kılavuz kitabı
incelendiğinde, dünya ve Türk halk müziği, Türk sanat müziğinden örnek eserlere yer verildiği (Görsel 31), farklı
kültürlere saygıda müziğin yerine ilişkin açıklamalara yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 32) (MEB Ortaöğretim
Müzik Dersi 11 Öğretmen Kılavuz Kitabı, 2020).
Görsel 31: Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa karşı
savunuculuk yapabilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 32: Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa karşı
savunuculuk yapabilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen 12. sınıf düzeyindeki kazanım için ilgili ders kitabı incelenmiş
ve kanıtlar sunulmuştur. Buna göre, Müzik dersi 12. sınıf öğretmen kılavuz kitabı incelendiğinde, farklı kültürel
özelliklerin müzik kültürünün gelişimine katkıda bulunduğuna, farklı müzik türlerinin oluşmasını sağladığına,
birlik beraberliğin farklı kültürlerin birbirine saygısını korumakla mümkün olabileceğine ilişkin açıklamaya,
bestecilerin farklı tür ve özelliklere sahip eserlerinden seçilen örneklerin dinlenmesine, Münir Nurettin
Selçuk’un “Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul” adlı eserini öğrencilere dinletme ve eser ile ilgili duygu
ve düşüncelerini ifade etme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 33) (MEB Ortaöğretim Müzik Dersi 12 Öğretmen
Kılavuz Kitabı, 2020).
Görsel 33: Damgalama ve ayrımcılığın; bireyler, topluluklar ve toplumlar üzerinde ne gibi olumsuz etkiler yaratabileceğini
analiz edebilme (bilgi); Toplumsal kapsayıcılık, ayrımcılığın önlenmesi ve çeşitliliğe saygı için; damgalama ve ayrımcılığa karşı
savunuculuk yapabilme (beceri)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

11. ve 12. Sınıf Müzik Dersi Öğretmen Kılavuzlarındaki etkinlikler incelendiğinde, etkinliklerin Hoşgörü, Kapsama
ve Saygı konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerini karşılamadığı, farklı kültürler arası etkileşime ve farklı
kültürlere saygı konusunda farkındalık oluşturacak müzik türlerine ve açıklamalara yer verildiği belirlenmiştir.
Damgalama ve ayrımcılığın olumsuz etkileri, damgalama ve ayrımcılığa karşı savunuculuk yapabilmeye yer
verilmediği tespit edilmiştir.

İlişkiler temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Müzik dersi kazanımlarının
ardından sadece bir kazanım ile ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu temel kavram kapsamında
Aileler, Arkadaşlık Sevgi ve Romantik İlişkiler ile Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konularının öğrenme hedefleri
Sınıf Rehberlik Programının kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 20: Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkili Sınıf
Rehberlik Programı kazanımı:
R.11.19. İyi oluşu ile duyguları arasında bağ kurar.

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, iyi oluş ile duygular arasında bağ kurmaya ilişkin
açık uçlu sorulara, öğrencilerin geçmiş ve günümüzde yaşadıkları olaylar, gelecekte yaşayabileceği olaylar
ve bu olaylardaki duygularını düşünme çalışmasına, bu duygular içerisinde kendini iyi hissettiren duyguları
belirleme çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açık uçlu sorulara, gün içinde olumlu
hissettiren duyguları not alma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 34) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021).
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Görsel 34: İlişkilerdeki zorlukların, çocukların iyi olma halini etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Etkinlik kitabındaki çalışmanın Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusundaki öğrenme hedefini
(İlişkilerdeki zorlukların, çocukların iyi olma halini etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)) kısmen karşıladığı
belirtilebilir. Ders kitabındaki çalışmalarda ilişkilerdeki zorluklar üzerinde durulmamış, bireysel olarak iyi oluş
hali ile duygular arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır.

İlişkiler Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı Kazanımlarının
Yaş Grubu ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehberdeki İlişkiler temel kavramının tüm yaş gruplarına ait öğrenme hedefi sayıları ile MEB öğretim
programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 5’te verilmiştir.
Grafik 5. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili Bulunan Kazanım
Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Grafik 5’e göre, İlişkiler kavramı öğrenme hedefleri için 5-8 yaş grubunda en fazla Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik
İlişkiler konusunun, 9-12, 12-15 ve 15-18+ yaş grupları için ise Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme
hedefleri ile öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. Tüm yaş grupları için en az ilişkilendirilen konu
ise Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu olmuştur. 15-18+ yaş grubunda Aileler ve Arkadaşlık, Sevgi
ve Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri ise MEB kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
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İlişkiler kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen öğretim programları kazanımlarının
sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 6’da verilmiştir.
Grafik 6. İlişkiler Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları İle MEB Öğretim Programlarında İlişkili Bulunan Kazanım
Sayılarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
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Grafik 6’ya göre, sınıf düzeyleri arttıkça İlişkiler kavramı kapsamında yer alan öğrenme hedefleriyle
kazanımların ilişkilendirilme sıklığı artmamış, düzensiz bir ilişki saptanmıştır. Bu kavramın öğrenme hedefleri
tüm sınıf düzeyleri ile ilişkilendirilirken tüm kademeler içinde öğrenme hedefleri en fazla ilkokul 3. sınıf düzeyi
kazanımlarıyla (62 kez) ilişkilendirilmiştir. Tüm sınıf düzeylerinde en az ilişkilendirme ise 2 kez ile 12. sınıf
düzeyinde olmuştur.
Kademeler açısından Grafik 6 incelendiğinde, ilkokul kademesinde yine en fazla 3. sınıf kazanımlarıyla, en
az ise okul öncesi programı kazanımlarıyla; ortaokul kademesinde ise en fazla 4. sınıf düzeyi kazanımlarıyla,
en az 6. sınıf kazanımlarıyla ve ortaöğretim kademesinde ise en fazla 10. sınıf, en az 12. sınıf kazanımlarıyla
ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.
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3.1.2.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramı
ile İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı

•

Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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3.1.2. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramı ile İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubunda; Değerler
ve Cinsellik, İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konuları için 11 öğrenme hedefi yer
almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi- 3. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi
incelenmiş ve bulgular Tablo 17’de verilmiştir.
Tablo 17. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim
Programlarında İlişkili Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram

Değerler,
Haklar, Kültür ve
Cinsellik

OÖ
(f)

SRP
(f)

HB
(f)

GS
(f)

BEO
(f)

Toplam
(f)

Değerler ve Cinsellik

1

3

6

13

1

24

İnsan Hakları ve Cinsellik

2

4

-

-

-

6

Kültür, Toplum ve Cinsellik

-

4

-

2

-

6

Toplam

3

11

6

15

1

36

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleri;
hem okul öncesi eğitim programı kazanımlarıyla hem de 1-3. sınıf düzeyinde yer alan öğretim programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Okul öncesi kademesinde bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunda olurken; Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunda hiç ilişkili kazanım
bulunamamıştır.
Değerler ve Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar incelendiğinde;
bunun Değerlerin; bireylerin, ailelerin ve toplulukların önemli meselelere dair güçlü inançları olduğu ana fikriyle
ilişkili olduğu görülmektedir. Okul öncesi eğitim- 3. sınıf düzeyi öğretim programlarından Görsel Sanatlar,
Hayat Bilgisi, Beden Eğitimi ve Oyun Öğretim Programı ile Sınıf Rehberlik Programı ve Okulöncesi Eğitim
Programının 16 farklı kazanımı ile toplamda 24 kez ilişkilendirilmiştir. Kazanımların Değerleri tanımlayabilme;
eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme; kendi değerlerinden birini
paylaşabilme ana fikirlerinin öğrenme hedefleriyle ilişkilendirildiği görülmektedir. İnsan Hakları ve Cinsellik
konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunan kazanımlar incelendiğinde; bunun insan haklarının
herkes için geçerli olması ana fikriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu konu kapsamındaki öğrenme hedefleri
sadece okulöncesi eğitim ve Sınıf Rehberlik Programının üç farklı kazanımı ile ilişkili bulunmuştur. Kültür,
Toplum ve Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ise; Kendimize, hissettiklerimize ve bedenimize
dair yeni şeyler öğrenmemize yardımcı olabilecek birçok bilgi kaynağı olduğu ana fikrinin öğrenme hedefleri
ile ilişkilendirilmiştir. Bu konunun öğrenme hedefleri de Sınıf Rehberlik Programı ve Görsel Sanatlar dersinin
beş farklı kazanımı ile ilişkilendirilmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 11 öğrenme hedefi,
okul öncesi öğretim programında yer alan kazanımlarla üç kez; 1-3. sınıf öğretim programlarında yer alan
kazanımlarla toplamda 33 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak bu 11 öğrenme hedefinin sadece 9’u tam, 2’si kısmen
okul öncesi-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu düzeylerdeki kazanımlarla
hiç ilişkilendirilememiş öğrenme hedefi ise bulunmamaktadır. Okulöncesi-3. sınıf öğretim programları
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 18’de verilmiştir.
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Tablo 18. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

2.1. Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Değerler, bireylerin, ailelerin ve toplulukların önemli meselelere dair güçlü inançlardır.
Değerleri tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme (bilgi)

Tam olarak

Değer ve inançların, hayat ve ilişkilerle ilgili kararları ne şekilde yönlendirebildiğini açıklayabilme (bilgi)

Tam olarak

Bireylerin, akranların, ailelerin ve toplulukların farklı değerlere sahip olabileceğinin farkında olabilme (tutum)

Tam olarak

Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri)

Tam olarak

2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: İnsan hakları herkes için geçerlidir.
İnsan haklarını tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı duyulması gerektiğini kabul
edebilme (tutum)

Tam olarak

İnsanların haklarını desteklediğini ifade edebilme (beceri)

Tam olarak

2.3. Kültür, Toplum ve Cinsellik
Ana fikir: Kendimize, hissettiklerimize ve bedenimize dair yeni şeyler öğrenmemize yardımcı olabilecek
birçok bilgi kaynağı vardır.
Kendilerini, hissettiklerini ve bedenlerini anlamalarına yardımcı olan (aileler, başka bireyler, akranları, topluluklar,
medya ve sosyal medya gibi) bilgi kaynaklarını sıralayabilme (bilgi)

Kısmen

Ailelerimizden ve topluluklarımızdan edindiğimiz inanışları ve değerlerin; kendimizi, hissettiklerimizi ve
bedenlerimizi kavrayışımızı biçimlendirdiğini anlayabilme (tutum)

Tam olarak

Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini
gösterebilme (beceri)

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin hem günlük yaşamda hem de okul
ortamlarında karşılaşılabilecek değerler ve inanışların yanı sıra; eşitlik, kabul, hoşgörü, insan hakları gibi
konularda temel bilgi, beceri ve tutumları geliştirmeye yönelik olarak belirlendiği görülmektedir. 5-8 yaş
grubundaki çocuklara; değerler, haklar, kültür ve cinsellik gibi kavramlara ilişkin hem farkındalık kazandırmak
hem de çocukların yaş düzeylerine uygun beceri ve tutum geliştirmelerini sağlamak önemli görülmektedir.
Yukarıda verilen öğrenme hedeflerinin tamamının MEB kazanımlarında ya tam karşılığı ya da kısmen karşılığı
bulunmuştur. İnsan haklarının herkes için geçerli olduğu ana fikrinin tüm öğrenme hedeflerinin MEB öğretim
programlarında tam olarak karşılığı bulunmuştur. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB
kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 7’de verilmiştir.
Grafik 7. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri
Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

ile İlişkilendirilen MEB
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1.Sınıf
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İnsan Hakları ve Cinsellik
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0
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Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanım sayıları incelendiğinde, en fazla 2. ve 3. sınıf ve en az ise
okulöncesi ve 1. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 2 ve 3. sınıf
düzeyindeki öğretim programı kazanımları 12şer kez ve en çok Değerler ve Cinsellik kavramının öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmiş, ancak okulöncesi ve 1. sınıf düzeylerinde öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
kazanımların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde en çok ilişkilendirilmenin yapıldığı
konu yine Değerler ve Cinsellik; okulöncesi kademesinde ise Değerler ve Cinsellik ile İnsan Hakları ve Cinsellik
konularıdır. Kültür, Toplum ve Cinsellik temel kavramı kapsamındaki öğrenme hedeflerinin okulöncesi eğitim
programı ile 2. sınıf öğretim programlarının kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilemediği görülmektedir. Bu noktada
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedeflerinin okulöncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda
gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığı söylenebilir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının 5-8 yaş grubu için belirlediği öğrenme hedeflerinden
okulöncesi, 1, 2 ve 3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen hiçbir öğrenme hedefi
bulunmamaktadır.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
5-8 yaş grubunda Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla
ilişkilendirilen Görsel Sanatlar öğretim programı kazanımları ardından Sınıf Rehberlik Programı kazanımları
olmuştur. Bu doğrultuda Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuz Kitabı ile İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
Görsel Sanatlar dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri Görsel Sanatlar
dersi kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu Değerler ve Cinsellik konusu, öğrenme hedefleri en az
ilişkilendirilen konu ise Kültür, Toplum ve Cinsellik konusu olmuştur. İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun
öğrenme hedefleri Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir (Bkz: Tablo 17).
Metin Kutusu 21: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Görsel Sanatlar
Öğretim Programı kazanımları:
G.1.2.1. Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.
G.2.2.2. Sanat eserlerindeki farklı kültürlere ait motifleri inceler.
G.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından örnekler verir.
G.3.1.3. Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı fikirler geliştirir.
G.3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları açıklar.
G.1.1.3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır.
G.2.1.5. Görsel sanat çalışmasında ön ve arka planı kullanır.
G.2.3.2. Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikirleri ve duyguları yorumlar.

Metin Kutusu 22: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Görsel
Sanatlar Öğretim Programı kazanımları:
G.1.2.1. Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder.
G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını açıklar.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuzunda yer alma
biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme
hedeflerinin kılavuz kitapta yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin kılavuzda yer alma biçimi ise, kılavuz incelenerek kısaca özetlenmiştir.
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Değerler ve Cinsellik konusunun Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme
(bilgi); Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen
Kılavuzu incelendiğinde, bu kavram kapsamında ilişkilendirilen “G.2.2.3. Geleneksel Türk sanatlarından örnekler
verir.” ile “G.3.1.3. Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı fikirler geliştirir.; G.2.1.5. Görsel
sanat çalışmasında ön ve arka planı kullanır.” kazanımlarının kılavuzda çalışma örneğine rastlanamamıştır.
Bu kavram kapsamında öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen diğer kazanımların kılavuzda nasıl yer aldığı
incelendiğinde, sanatın kültürün bir parçası olduğunu fark ettirmeye ilişkin görsel sanat çalışması oluşturma
süreciyle ilgili bilgilendirmeye, öğrencilerin yapacakları resim çalışmasına ilişkin yönergeye (Resim yapmak
için hazırlanan yüzey yere serilir, öğrenciler bu yüzeyin her iki yanına karşılıklı olarak dizilir. Bu dizilme işlemi
40 veya 50 cm. de bir olur. Her öğrenciye bir fırça ve farklı renkte bir boya verilir. Öğrenciler yana kayarak
farklı ritimlerdeki müzikler eşliğinde resim yapma işlemini gerçekleştirirler) yer verilmiştir (Görsel 35) (MEB
Görsel Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021). Öğrencilerin uygulama örneğindeki çalışmada hem bireysel
resim çalışması yapmaları sağlanmış hem de arkadaşının çalışmasını devam ettirerek saygı ve yardımlaşma
değerlerinin göz önüne alınacağı belirtilmiştir. Ancak bu çalışma sırasında, kazanımda belirtilen, sanatın
kültürün bir parçası olduğuna ilişkin vurgu yapılmamıştır.
Görsel 35: Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme (bilgi)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, kazanımla ilişkili uygulama örneğinde söz konusu
öğrenme hedeflerinin (Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel
değerleri belirleyebilme (bilgi)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Uygulama örneğinde öğrenciler çalışmalarıyla
ilgili kendilerini ifade ederken özgüven, özsaygı, saygı gibi değerlerin göz önüne alınacağı, arkadaşının yarım
kalan çalışmasını devam ettirme çalışmasında da saygı ve yardımlaşma değerlerine yer verildiği belirtilmiştir.
Uygulama örneğinde öğrencilerin ele alınan değerleri tanımlamaları ya da belirlemeleri beklenmemiştir.
Görsel Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz incelendiğinde, sanat eserlerindeki farklı kültürel motifleri incelemek
amacıyla “doku” kavramına ilişkin açık uçlu sorulara ve açıklamaya, farklı doku örneklerini inceleme çalışmasına,
çeşitli sanatçıların çalışmaları üzerinden konuya ilişkin açık uçlu sorulara, doku ve kompozisyon oluşturma
çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 36). Ayrıca öğrencilerin yaptıkları çalışmaları okul kermesinde satışa
çıkararak “harca, biriktir, paylaş” etkinliği kapsamında ihtiyacı olan farklı okullara bağış yapma çalışması ile
işbirliği, sorumluluk ve yardımlaşma değerlerine yer verileceği belirtilmiştir (MEB Görsel Sanatlar Öğretmenler
İçin Kılavuz, 2021).
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Görsel 36: Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme (bilgi)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından örnekler

Osman Hamdi, İki Müzisyen, 1880

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, kazanımla ilişkili uygulama örneğinde söz konusu
öğrenme hedeflerinin (Değerleri tanımlayabilme (bilgi) Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel
değerleri belirleyebilme (bilgi)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Uygulama örneğinde planlanan “harca,
biriktir, paylaş” etkinliği ile işbirliği, sorumluluk, yardımlaşma değerlerine yer verileceği belirtilmiştir. Uygulama
örneğinde öğrencilerin belirtilen değerleri tanımlamaları ya da belirlemeleri beklenmemiştir.
Görsel Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz incelendiğinde, sanat alanındaki etik kuralları açıklamaya ilişkin
“Sevimli Sarı Yılan” konu başlığı ile uygulama örneği, bu kazanım dışında beş Görsel Sanatlar dersi kazanımına
yönelik olarak sunulmuştur. Ancak uygulama örneğinde, kazanımda belirtildiği gibi, etik kurallara yer verilen
bir açıklama ya da çalışma belirlenememiştir. Önerilen çalışma kapsamında öğrencilere bir hikâye sunulmuş,
hikayelerden yola çıkılarak öğrencilerden resim yapmaları istenmiş, hikayedeki hayvan figürünü hamur veya
kilden yapıp boyama çalışması önerilmiştir (Görsel 37) (MEB Görsel Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021).
Görsel 37: Değerleri tanımlayabilme (bilgi); Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme (bilgi)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, kazanımla ilişkili uygulama örneğinde söz konusu
öğrenme hedeflerinin (Değerleri tanımlayabilme (bilgi) Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel
değerleri belirleyebilme (bilgi)) karşılanamadığı belirlenmiştir. Uygulama örneğinde değer ya da etik kurallara
vurgu yapılmamıştır.
Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtmaya ilişkin öğretmen kılavuz kitabında üç uygulama
örneği sunulmuştur. Sanatın kültürün bir parçası olduğunu fark ettirmeye ilişkin görsel sanat çalışması
oluşturma sürecine ilişkin bilgilendirmeye, yapacakları resim çalışmasına ilişkin yönergeye (Resim yapmak için
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hazırlanan yüzey yere serilir, öğrenciler bu yüzeyin her iki yanına karşılıklı olarak dizilir. Bu dizilme işlemi 40
veya 50 cm. de bir olur. Her öğrenciye bir fırça ve farklı renkte bir boya verilir. Öğrenciler yana kayarak farklı
ritimlerdeki müzikler eşliğinde resim yapma işlemini gerçekleştirirler) yer verilmiştir. Öğrencilerin uygulama
örneğindeki çalışmada hem bireysel resim çalışması yapmaları sağlanmış hem de arkadaşının çalışmasını
devam ettirerek saygı ve yardımlaşma değerlerinin göz önüne alınacağı belirtilmiştir (MEB Görsel Sanatlar
Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021). Ayrıca öğrencilerin rakamlardan hayvan çizmeye ilişkin sunumlarının
paylaşılmasına, rakamlardan hayvan çizme ve boyama çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 38) (MEB Görsel
Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021).
Görsel 38: Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından
örnekler

Yine aynı kazanımla ilgili verilen kâğıtta çizim yapma çalışmasına, yapılan resimlerle ilgili öğrencilerin kendilerini
ifade etmelerini sağlayacak açık uçlu sorulara yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 39) (MEB Görsel Sanatlar
Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021).
Görsel 39: Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından
örnekler

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, kazanımla ilişkili uygulama örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
Uygulama örneklerinde öğrencilerin özellikle duygularını ifade etmesine odaklanılmıştır. Öğrencilerin
arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği resim çalışması sürecinde saygı ve yardımlaşma değerlerinin
algılanmasının beklendiği ifade edilebilir.
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Kendisinin ve akranlarının çalışmalarındaki fikir ve duyguları yorumlamaya ilişkin Kılavuz incelendiğinde, çeşitli
dokulara ilişkin öğrencilerin dokunma ve hissettiklerini ifade etme çalışmasına, çeşitli sanatçıların eserleri
hakkında duygularını ifade etme çalışmasına, öğrencilerin doku oluşturması çalışmasına ve çalışmalarıyla
ilgili açık uçlu sorulara yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 40). Ayrıca öğrencilerin yaptıkları çalışmaları okul
kermesinde satışa çıkararak “harca, biriktir, paylaş” etkinliği kapsamında ihtiyacı olan farklı okullara bağış
yapma çalışması ile işbirliği, sorumluluk ve yardımlaşma değerlerine yer verileceği belirtilmiştir (MEB Görsel
Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021).
Görsel 40: Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabı çalışmalarından
örnekler

Osman Hamdi, İki Muzisyen Kız resminden detay

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, kazanımla ilişkili uygulama örneğinde söz konusu
öğrenme hedefini (Kendi değerlerinden birini paylaşabilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Uygulama örneklerinde öğrencilerin özellikle duygularını ifade etmeye odaklanılmıştır. “Harca, biriktir, paylaş”
etkinliği kapsamında ihtiyacı olan farklı okullara bağış yapma çalışması ile işbirliği, sorumluluk ve yardımlaşma
değerlerine yer verildiği belirtilmiş, bu çalışmada öğrencilerin kendi değerlerini ifade etmesine yönelik bir
yönerge yer almamıştır.
Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi
“Ailelerimizden ve topluluklarımızdan edindiğimiz inanışları ve değerlerin; kendimizi, hissettiklerimizi ve
bedenlerimizi kavrayışımızı biçimlendirdiğini anlayabilme (tutum)” hedefi olmuştur. Görsel Sanatlar Dersi
Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, sanatın kültürün bir parçası olduğunu fark ettirmeye ilişkin görsel sanat
çalışması oluşturma süreciyle ilgili bilgilendirmeye, öğrencilerin yapacakları resim çalışmasına ilişkin yönergeye
(Resim yapmak için hazırlanan yüzey yere serilir, öğrenciler bu yüzeyin her iki yanına karşılıklı olarak dizilir. Bu
dizilme işlemi 40 veya 50 cm. de bir olur. Her öğrenciye bir fırça ve farklı renkte bir boya verilir. Öğrenciler
yana kayarak farklı ritimlerdeki müzikler eşliğinde resim yapma işlemini gerçekleştirirler) yer verilmiştir.
Öğrencilerin uygulama örneğindeki çalışmada hem bireysel resim çalışması yapmaları sağlanmış hem de
arkadaşının çalışmasını devam ettirerek saygı ve yardımlaşma değerlerinin göz önüne alınacağı belirtilmiştir.
Ancak bu çalışma sırasında sanatın kültürün bir parçası olduğuna ilişkin vurgu yapılmamıştır (MEB Görsel
Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021). Bu konudaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen “G.3.2.1. Sanat
eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını açıklar.” kazanımı için Kılavuz’da
uygulama örneği paylaşılmamıştır (MEB Görsel Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz, 2021).
Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu incelendiğinde, kazanımla ilişkili uygulama örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (Ailelerimizden ve topluluklarımızdan edindiğimiz inanışları ve değerlerin; kendimizi,
hissettiklerimizi ve bedenlerimizi kavrayışımızı biçimlendirdiğini anlayabilme (tutum)) kısmen karşılandığı
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belirlenmiştir. Uygulama örneğinde öğrenciler çalışmalarıyla ilgili kendilerini ifade ederken özgüven, özsaygı,
saygı gibi değerlerin göz önüne alınacağı, arkadaşının yarım kalan çalışmasını devam ettirme çalışmasında da
saygı ve yardımlaşma değerlerine yer verildiği belirtilmiştir. Uygulama örneğinde aile ve toplulukların değerleri
biçimlendirmesine ilişkin bir vurgu yapılmamıştır.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
diğer bir program Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme
hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür,
Toplum ve Cinsellik konuları ile bu konuların ardından Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleri
olmuştur.
Metin Kutusu 23: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programının kazanımları:
R.2.6. Sosyal ilişkilerinde nezaket ifadeleri kullanır.
R.3.19. Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark eder.
R.2.12. Bireylerin birbirinden fiziksel ve kişilik özellikleri açısından farklılığının doğal olduğunu bilir.

Metin Kutusu 24: İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programının kazanımları:
R.1.10. Her çocuğun hak ve sorumluluklarının olduğunu bilir.
R.3.25. Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Metin Kutusu 25: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programının kazanımları:
R.3.20. Duygularını uygun biçimde ifade eder.
R.1.28 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.3.25. Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik
konularının öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan
kanıtlar sunulmuştur. Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Değerler ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme (bilgi); Değer ve inançların, hayat
ve ilişkilerle ilgili kararları ne şekilde yönlendirebildiğini açıklayabilme (bilgi); Bireylerin, akranların, ailelerin ve
toplulukların farklı değerlere sahip olabileceğinin farkında olabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, sosyal ilişkilerde nezaket ifadelerini kullanmaya ilişkin bir durum
örneği ve açık uçlu sorulara, nezaket ifadelerine göre örnek olay yazma grup çalışmasına ve açık uçlu sorularına,
nezaket ifadelerini kullanmaya ilişkin açıklamalara, öğrencilerin çevrelerinde nezaket ifadelerinin kullanımına
ilişkin gözlem çalışması yapmasına, seçilen bir nezaket ifadesiyle ilgili öykü yazma çalışmasına yer verildiği
tespit edilmiştir. Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark etmeye ilişkin “duygu” sözcüğünün neler
çağrıştırdığına ilişkin sorusuna, “duygu” kavramını açıklamaya, belirtilen olayın hangi duyguları hissettirdiği ile
ilgili örnek olay ve açık uçlu sorularına, konuyla ilişkili açıklamaya, öğrencilerin yaşadıkları bir olayı farklı yeni bir
duygu oluşturacak biçimde yazma çalışmasına yer verilmiştir. Bireylerin birbirinden fiziksel ve kişilik özellikleri
açısından farklılıklarının doğal olduğuna ilişkin fiziksel farklılıklara değinen video ve videoyla ilgili açık uçlu
sorulara, kendi fiziksel özelliklerine göre maske hazırlama çalışmasına, fiziksel özelliklerin farklılığının doğal
olduğuna ilişkin açıklamaya yer verilmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Kazanımda belirtmesine
rağmen bu etkinlik örneğinde kişisel özellik farklılıklarına değinilmemiştir.
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedeflerinin (Eşitlik, saygı, kabul ve hoşgörü gibi önemli kişisel değerleri belirleyebilme (bilgi); Değer
ve inançların, hayat ve ilişkilerle ilgili kararları ne şekilde yönlendirebildiğini açıklayabilme (bilgi); Bireylerin,
akranların, ailelerin ve toplulukların farklı değerlere sahip olabileceğinin farkında olabilme (tutum)) kısmen
karşılandığı belirlenmiştir. Kazanımlarla ilişkili etkinlik örneklerinde saygı ve hoşgörü gibi değerlere değinilmiş;
ancak kişisel değerleri belirleme, değer ve inançların kararları yönlendirebilmesine, bireylerin farklı değerlere
sahip olabileceğine değinilmemiştir.
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“İnsan haklarını tanımlayabilme (bilgi); İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına
saygı duyulması gerektiğini kabul edebilme (tutum); İnsanların haklarını desteklediğini ifade edebilme (beceri)”
hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, her çocuğun hak ve sorumlulukları
olduğunu bilmesine ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilişkili açıklamaya, çeşitli haklarla ilişkili görseller ve açık
uçlu sorulara yer verilmiştir (Görsel 41) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 41: İnsan haklarını tanımlayabilme (bilgi); İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı
duyulması gerektiğini kabul edebilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(İnsan haklarını tanımlayabilme (bilgi); İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına
saygı duyulması gerektiğini kabul edebilme (tutum)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde çocuk
hakları boyutu ele alınmıştır, ayrıca etkinliğin her bireyin haklarına saygı duyulmasını kabul etme açısından
güçlendirilmesi gerektiği belirlenmiştir.
Kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışları fark etmeye ilişkin hikâye ve hikayedeki karakter ile kendisinin
yapabildiklerini belirleme çalışmasına, açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verilmiştir (Görsel 42)
(İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 42: İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı duyulması gerektiğini kabul
edebilme (tutum); İnsanların haklarını desteklediğini ifade edebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı duyulması gerektiğini kabul
edebilme (tutum); İnsanların haklarını desteklediğini ifade edebilme (beceri)) karşılamadığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneğinde bireysel ve bağımsız olarak yapılabilen davranışlara odaklanılmıştır.
Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Kendilerini, hissettiklerini ve bedenlerini anlamalarına yardımcı olan (aileler, başka bireyler, akranları,
topluluklar, medya ve sosyal medya gibi) bilgi kaynaklarını sıralayabilme (bilgi); Güvendiği bir yetişkini
belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini gösterebilme (beceri)”
hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, duygularını uygun biçimde ifade
etmeye ilişkin öğrencilerin kendilerine belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının
duyguyu tahmin etmesi çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye
ilişkin açıklamaya, verilen durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışmasına,
çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, geçmişte yaşanan olayla ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa
duygularını nasıl ifade edeceklerini yazma çalışmasına yer verilmiştir (Bkz. Görsel 10) (İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021).
Görsel 43: Kendilerini, hissettiklerini ve bedenlerini anlamalarına yardımcı olan (aileler, başka bireyler, akranları, topluluklar,
medya ve sosyal medya gibi) bilgi kaynaklarını sıralayabilme (bilgi); Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle
ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Kendilerini, hissettiklerini ve bedenlerini anlamalarına yardımcı olan (aileler, başka bireyler, akranları, topluluklar,
medya ve sosyal medya gibi) bilgi kaynaklarını sıralayabilme (bilgi); Güvendiği bir yetişkini belirleyerek,
hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini gösterebilme (beceri)) karşılamadığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde duygular ve duyguların ifade edilmesine odaklanılmıştır. Kendini, hislerini
ve bedenini anlamaya yardımcı olan bilgi kaynakları ile hislere ve bedeniyle ilgili soruları nasıl yönelteceğine
ilişkin çalışmalara yer verilmemiştir.
Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin verilen görseller ve sorulara, konuyla ilişkili
açıklamaya, okulda ve diğer alanlarda yardıma ihtiyaç duyduklarında kimlerden, nasıl yardım istedikleriyle
ilişkili gözlem çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 44) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 44: Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini
gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde daha çok günlük yaşamda yardım
istenebilecek durumlara yer verilmiş, öğrenme hedefine göre daha kapsamlı olarak yardım isteme üzerinde
durulmuştur.
Kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışları fark etmeye ilişkin hikâye ve hikayedeki karakter ile kendisinin
yapabildiklerini belirleme çalışmasına, açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verilmiştir (Görsel 45)
(İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 45: Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini gösterebilme
(beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Güvendiği bir yetişkini belirleyerek, hisleri ve bedenleriyle ilgili sorabileceği soruları nasıl yönelteceğini
gösterebilme (beceri)) karşılamadığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bireysel ve bağımsız olarak yapılabilen
davranışlara odaklanılmıştır.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda; Değerler
ve Cinsellik; İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konuları için 15 öğrenme hedefi yer
almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 4-7. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve
bulgular Tablo 19’da verilmiştir.
Tablo 19. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram

Değerler,
Haklar, Kültür ve
Cinsellik

SRP
(f)

SB
(f)

İHYD
(f)

YD
(f)

DKAB
(f)

Toplam
(f)

Değerler ve Cinsellik

1

-

-

1

1

3

İnsan Hakları ve Cinsellik

6

4

8

6

-

24

Kültür, Toplum ve Cinsellik

-

-

-

-

-

-

Toplam

7

4

8

7

1

27

Konular / Dersler

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleri;
4-7. sınıf düzeylerinde İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (İHYD), Sosyal Bilgiler (SB) öğretim programları
ile Sınıf Rehberlik Programı’nın kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım
İnsan Hakları ve Cinsellik konusuyla, ardından büyük bir farkla Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme
hedefleri 4-7. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (İHYD), Sınıf Rehberlik Programı, Sosyal Bilgiler
ile Yabancı Dil derslerinin öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Kültür, Toplum ve Cinsellik
konusunun hiçbir öğrenme hedefi MEB öğretim programlarıyla ilişkilendirilememiştir.
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9-12 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri en fazla ilişkilendirilen İnsan Hakları ve Cinsellik
konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; insan haklarının; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hakları
da kapsaması ana fikri kapsamında yer aldığı belirlenmiştir. 9-12 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme
hedefleri ikinci sırada ilişkilendirilen Değerler ve Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin;
ailelerimizden ve topluluklarımızdan aldığımız değer ve tutumlar, seks ve cinsellikle ilgili öğrendiklerimizi
belirler ve kendi davranışlarımızı ve karar verme biçimlerimizi etkilemesi ana fikri kapsamında yer aldığı tespit
edilmiştir. Son olarak bu yaş grubunda MEB öğretim programlarıyla hiç ilişkilendirilemeyen Kültür, Toplum ve
Cinsellik konusunun öğrenme hedeflerinin ise kültür, din ve toplum; cinselliği anlama biçimlerimizi etkilemesi
ana fikri kapsamında yer aldığı belirlenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının 9-12 yaş grubundaki 15 öğrenme hedefinden 7’si, 4-7. sınıf
düzeyi öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 27 kez ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi
öğretim programlarında bir kazanım birden fazla öğrenme hedefiyle ilişkilendirildiği için kazanımların Teknik
Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilme sayısı fazla gibi düşünülebilir; ancak bu kavram altında
yer alan ve ilişkilendirilen 7 öğrenme hedefinin sadece 2’si tam olarak ilişkilendirilirken; 5 öğrenme hedefi
ise kısmen 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavram kapsamındaki
öğrenme hedeflerinin yarısından fazlasına karşılık gelen 8 öğrenme hedefi ise 4-7. sınıf öğretim programları
kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 20’de verilmiştir.
Tablo 20. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim
Programlarında Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

2.1 Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Ailelerimizden ve topluluklarımızdan aldığımız değer ve tutumlar, seks ve cinsellikle ilgili
öğrendiklerimizi belirler ve kendi davranışlarımızı ve karar verme biçimlerimizi etkiler.
Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin beklentileri ve eşitliği etkileyen değer yargılarını tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Ailelerin ve toplulukların değer ve tutumlarının, davranışlar ve karar verme üzerinde etkili olduğunu fark
edebilme (tutum)

Tam olarak

2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: İnsan Hakları, cinsel Sağlık ve üreme sağlığına ilişkin hakları da kapsar.
Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Bu haklar üzerinde etkili olan yerel ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi)

Kısmen

Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme (bilgi)

Kısmen

Toplumda, insan hakkı ihlallerine karşı savunmasız durumda bazı insanların olduğunu anlayabilme (tutum)
Herkesin insan haklarına ve cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin haklarına saygı duyan bir tutum sergileyebilme
(beceri)

Tam olarak
Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin hem okul ortamında hem ailede hem
de günlük yaşamda karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olan toplumsal cinsiyet rolleri; aile ve toplumun sahip
olduğu değer ve tutumların davranış ve karar verme üzerine etkileri; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin
sahip olunan insan hakları; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin insan haklarına etki eden ulusal ve uluslararası
kanunlar; insan hakkı ihlaline uğran bireyler; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin bireyin almış olduğu kararlara
saygılı bir tutum geliştirmesi gibi 9-12 yaş grubu için Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik konusunda temel
bilgi, beceri ve tutum geliştirmeye yönelik öğrenme hedeflerinin ön plana çıktığı gözlenmiştir. Bu kavramın
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 8’de verilmiştir.
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Grafik 8. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB
Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
15

12
9

10
5
0

3

1

0

0

4.Sınıf

0
5.Sınıf

Değerler ve Cinsellik

İnsan Hakları ve Cinsellik

1

0
6.Sınıf

1

0

0

7.Sınıf
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Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleri, 4-7. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlardan en fazla 4. sınıf düzeyindeki kazanımlarla, en az ise 7. sınıf düzeyindeki kazanımlarla
ilişkilendirilmiştir. 4. sınıf düzeyinde en fazla İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle, en
az Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişki kurulmuştur. 5. sınıf düzeyinde ise sadece
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişki kurulabilmiştir. 7. sınıf düzeyinde ise yalnızca
Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişki kurulabilmiştir. 4-7. sınıf düzeyinde hiç ilişki
kurulamayan konu ise Kültür, Toplum ve Cinsellik olmuştur. 4-7. sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik Rehber’deki
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu görünüm,
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının bu yaş grubunda gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını
göstermektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 21’de verilmiştir.
Tablo 21. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
2.1. Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Ailelerimizden ve topluluklarımızdan aldığımız değer ve tutumlar, seks ve cinsellikle ilgili öğrendiklerimizi belirler ve kendi
davranışlarımızı ve karar verme biçimlerimizi etkiler.
Bir kimsenin seks ve cinsellikle ilgili neleri nasıl öğrendiğini belirleyen değer ve tutumların kaynaklarını belirleyebilme (örneğin, ebeveynler, veliler,
aileler ve topluluklar) (bilgi)
Bazı ebeveynlerin/velilerin kendi değerlerini çocuklarına nasıl öğrettiklerini ve örneklendirdiklerini açıklayabilme (bilgi)
Kendi ailesinden öğrendiği bir değer üzerine düşünebilme (beceri)
2.3. Kültür Toplum ve Cinsellik
Ana Fikir: Kültür, din ve toplum cinselliği anlama biçimimizi etkiler.
Kültürün, dinin ve toplumun cinsellik anlayışımızı nasıl etkilediğine dair örnekler verebilme (bilgi)
Yerel ve farklı kültürlerde yetişkinliğe geçişin nasıl yaşandığını tarif edebilme (bilgi)
Cinsellikle ilgili, zaman içinde değişikliğe uğrayan kültürel, dini ve sosyal inanışları ve pratikleri tarif edebilme (bilgi)
Cinsellikle ilgili çeşitli inançların söz konusu olduğunu kavrayabilme (tutum)
Cinsellikle ve herkesin insan haklarıyla ilgili çeşitli pratiklere saygılı bir tutum sergileyebilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok bireylerin seks ve cinsellikle
ilgili bilgilere erişimde etkili olan değer ve tutumların kaynakları hakkında bilgi sahibi olmaları, ebeveynlerin
değer öğretiminde izledikleri yöntem ve roller, cinsellik anlayışını etkileyen faktörler, farklı kültürlerde ergenliğin
deneyimlenme biçimi, cinsellikte ya da insan haklarına ilişkin pratiklerde her bireyin saygıyı hak ettiği ile ilişkili
olduğu görülmektedir. Bu yaş grubunda Kültür Toplum ve Cinsellik konusunun hiçbir öğrenme hedefinin
MEB programlarında karşılığı bulunamamıştır. Özellikle cinsellik ve insan hakları konularında içinde bulunulan
kültürün etkilerinin irdelenmesi ve bu konulara ilişkin hedeflerin MEB öğretim programlarında ele alınması
bireylerin sağlıklı ve doğru kararlar alabilmelerini sağlama açısından önemli görülmektedir.
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9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı için 9-12 yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen
öğretim programları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Sınıf Rehberlik Programı ve Yabancı Dil-İngilizce
öğretim programlarıdır. Bu doğrultuda İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı ile İlkokul ve Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında yer alan Değerler ve Cinsellik ile İnsan Hakları
ve Cinsellik konuları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, Yabancı Dil, Sınıf Rehberlik Programı, Sosyal Bilgiler
ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu temel kavram
kapsamında yer alan Değerler ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konularının öğrenme hedefleriyle
öğretim programı kazanımları ile ilişkilendirilememiştir (Bkz: Tablo 19).
Metin Kutusu 26: İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen İnsan
Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ve Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
Y.4.1.2 İnsanın doğuştan gelen temel ve vazgeçilmez hakları olduğunu bilir.
Y.4.1.3 Haklarına kendi yaşamından örnekler verir.
Y.4.2.3 Hak ve özgürlüklerini kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını karşılaştırır.
Y.4.2.4 Hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumlarda hissettiklerini ifade eder.
Y.4.2.5 Hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği veya kısıtlandığı durumların çözümünde ne tür sorumluluklar
üstlenebileceğine ilişkin örnekler verir.
Y.4.2.6 Hak ve özgürlüklere saygı gösterir.
Y.4.2.7 Hak ve özgürlüklerin kullanılmasının birlikte yaşama kültürüne etkisini değerlendirir.
Y.4.3.1 İnsanların farklılıklarına saygı gösterir.
R.4.25. Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.7.11. Her bireyin hak ve sorumlulukları olduğunu bilir.
R.4.9. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.
R.4.4. Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.

İnsan Hakları ve Cinsellik konusu kapsamında kazanımların ilişkilendirildiği öğrenme hedeflerinden biri
“Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme” olmuştur. Bu öğrenme hedefiyle
ilişkilendirilen İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kazanımlarının ders kitabında yer alma biçimi
incelendiğinde, temel haklara ilişkin bilgi metni, hakların tanımlarıyla eşleştirilmesi çalışması, temel hakların
özelliklerini yazma çalışması, sorular, boşluk doldurma çalışması yer almıştır, bu çalışmalarda öğrenme
hedefine yönelik haklara yer verilmemiştir. Sadece aşağıda görseli verilen şiirin bir bölümünde ve bir sembolün
anlamanın yazılması çalışmasında bedeninin çocuğa özel olduğu vurgusu yapılmıştır (Görsel 46) (MEB 4. Sınıf
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı, 2021). Bu nedenlerle ders kitabında söz konusu öğrenme
hedefinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
Görsel 46: “Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler
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Bu konu kapsamında kazanımların ilişkilendirildiği öğrenme hedeflerinden bir diğeri de “Toplumda, insan
hakkı ihlallerine karşı savunmasız durumda bazı insanların olduğunu anlayabilme” olmuştur. Bu öğrenme
hedefiyle ilişkilendirilen İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi kazanımlarının ders kitabında yer alma
biçimi incelendiğinde, çocuk hakları, hakların ihlal edilme durumlarıyla ilgili bilgi metni, verilen görsellerden
çocuk haklarının kullanımına uygun olan ve olmayanları belirlemeleri istenmiştir. Ayrıca bir gazete haberi
üzerinden çocuk haklarına uygun olmayan bir durum verilmiş ve soruları sorulmuştur (Görsel 47).
Görsel 47: “Toplumda, insan hakkı ihlallerine karşı savunmasız durumda bazı insanların olduğunu anlayabilme” öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Yukarıda belirtilen çalışmaların yanında, oyun hakkını kullanabilen ve kullanamayan çocukların yaşantılarını
karşılaştıran yazma çalışması, savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalmış çocukları konu edinen hikâye ve
sorularına yer verilmiştir (MEB 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı, 2021). Ders kitabında
yer alan bu çalışmalar, belirtilen öğrenme hedefiyle ilişkili bulunmuştur.
İnsan Hakları ve Cinsellik konusu kapsamında İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi bazı kazanımları
“Herkesin insan haklarına ve cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin haklarına saygı duyan bir tutum
sergileyebilme” öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir. İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ders kitabında
ilişkilendirilen kazanımlara yönelik olarak hak ve özgürlüklere saygıya ilişkin bilgi metni, okul ortamında hak
ve özgürlüklere uygun olmayabilecek davranış örnekleri ve soruları, hak ve özgürlüklerle ilgili verilen bir
sözün açıklanmasının öğrencilerden istenmesi, hak ve özgürlüklerin kullanımı ile birlikte yaşama kültürüne
ilişkin bilgi metni, cumhuriyet yönetimi ve bu yönetimle ilişkili değerlere yönelik şiir çalışması yer almıştır
(MEB 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı, 2021). Ders kitabındaki bu çalışmalar belirtilen
öğrenme hedefinin insan haklarına saygı duyan bir tutum sergileyebilme yönüyle ilişkili bulunurken, cinsel
sağlık ve üreme sağlığına ilişkin haklarına saygı duyan bir tutum sergileyebilme yönüyle ilişkili bulunamamıştır.
Bu öğrenme hedefi, ders kitabındaki çalışmalarla kısmen ilişkili olarak değerlendirilmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
diğer bir program Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu İnsan Hakları ve Cinsellik konusu olmuştur.
Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleri bir kazanımla ilişkilendirilirken Kültür, Toplum ve Cinsellik
konusu öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
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Metin Kutusu 27: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı:
R.4.25. Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

Metin Kutusu 28: İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.29. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.4.25. Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer
alma biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen İnsan Hakları ve Cinsellik öğrenme
hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer
alma biçimiyle ilgili etkinlik kitaplarından kanıtlar sunulmuştur. Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme
hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma
biçimi ise, etkinlik kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Değerler ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi
“Ailelerin ve toplulukların değer ve tutumlarının, davranışlar ve karar verme üzerinde etkili olduğunu fark
edebilme (tutum)” hedefi olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, karar verme
sürecini etkileyen faktörlerle ilgili günlük yaşamdan örneklere, sınıfı gruplara ayırma konusunda karar vermeye
ilişkin seçeneklere ve açık uçlu sorulara, günlük yaşamda aldıkları kararları ve bunu etkileyen faktörleri
belirleyecekleri çalışma kağıdına, tartışma sorularına, karar verme süreciyle ve karar vermeyi etkileyen
faktörlerle ilgili açıklamaya yer verildiği gözlenmiştir.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Ailelerin ve toplulukların değer ve tutumlarının, davranışlar ve karar verme üzerinde etkili olduğunu fark
edebilme (tutum)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde sadece karar verme sürecini etkileyen
faktörler üzerinde durulmuş; değer, tutum ve davranışlar üzerinde etkili olan faktörler ele alınmamıştır. Ayrıca
karar vermede etkili olan faktörlerde sadece kişiler değil, kolaylık, maliyet, zaman gibi faktörlerin de etkili
olabileceği vurgulanmıştır.
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde
etkili olan yerel ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme
(bilgi)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kişisel hakların korunması
ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin 4. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu
belirlenmiştir. Uyarı yönergelerine ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin bilgi metnine, konuyla
ilişkili canlandırılacak senaryolara, canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer
verildiği belirlenmiştir (Görsel 48). (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 48: Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde etkili olan yerel
ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde etkili
olan yerel ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme
(bilgi)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde kişisel haklar olarak güvenlik, sağlık, yaşam hakkına
özellikle vurgu yapılmış, sağlıklı ve güvenli yaşamla ilişkili çalışmalara yer verilmiştir.
Yine kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında 6. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin belirtilen
yönergelere uygun olarak hareket ederek hedefe ulaşmalarını sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına,
konuyla ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliğini korumayla ilgili yönergeyi inceleme, yönergeye uyma
ve uymama durumlarında karşılaşılacakları ifade etme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 49) (Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 49: Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde etkili olan yerel
ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını tanımlayabilme (bilgi); Bu haklar üzerinde etkili olan
yerel ve/veya ulusal kanunlar üzerinde konuşabilme (bilgi); Bu hakların ihlallerinin farkında olabilme (bilgi))
kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Bu etkinlik örneğinde de kişisel haklar olarak güvenlik, sağlık, yaşam hakkına
özellikle vurgu yapılmış, özellikle okul yaşamında sağlıklı ve güvenli yaşamla ilişkili çalışmalara yer verilmiştir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda; Değerler
ve Cinsellik; İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konuları için 14 öğrenme hedefi yer
almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 8-10. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş
ve bulgular Tablo 22’de verilmiştir.
Tablo 22. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim
Programlarında İlişkili Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram

Değerler,
Haklar, Kültür ve
Cinsellik

SRP
(f)

BES
(f)

DKAB
(f)

Mü.
(f)

İTA
(f)

YD
(f)

Türkçe
(f)

GS
(f)

Ta.
(f)

Toplam
(f)

Değerler ve Cinsellik

3

1

3

1

4

-

-

-

-

12

İnsan Hakları ve Cinsellik

3

-

-

-

6

-

-

-

-

9

Kültür, Toplum ve Cinsellik

-

-

1

4

2

7

1

6

8

29

Toplam

6

1

4

5

12

7

1

6

8

50

Konular

Dersler

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleri;
8-10. Sınıf düzeylerinde en fazla T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Tarih ve Sınıf Rehberlik Programının
öğretim programı kazanımlarıyla, ardından da Yabancı Dil, Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin öğretim
programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. En az ise Beden Eğitimi ve Spor ile Türkçe derslerinin
kazanımları (birer kazanım) bu kavramın öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
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Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle
bulunmuştur. Bunu Değerler ve Cinsellik konusu izlemiş, en az ilişkilendirilen ise İnsan Hakları ve Cinsellik
konusunun öğrenme hedefleri olmuştur. Bu kapsamda Beden Eğitimi ve Spor ile Türkçe dersi öğretim
programından bir; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi dört; Müzik dersi beş; Görsel Sanatlar dersi öğretim
programından ise altı kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 12-15 yaş grubunda
en çok ilişkilendirilen Kültür, Toplum ve Cinsellik konuları kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, sosyal, kültürel
ve dini faktörler; toplumda hangi cinsel davranışların kabul gördüğünü ve hangilerinin görmediğini etkiler ve
bu faktörler zaman içinde değişmesi ana fikirlerinin altında yer aldığı görülmektedir. Yine 12-15 yaş grubunda
Değerler ve Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri, kişinin kendi değer, inanç ve tutumlarını,
bunların diğerlerinin haklarını nasıl etkilediğini ve bunları nasıl savunulacağını bilmesinin önemi ana fikri
altında yer almıştır. 12-15 yaş grubunda İnsan Hakları ve Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri
incelendiğinde ise, haklarımızı ve insan haklarının uluslararası kanunlar ve sözleşmelerde tanımlandığını
bilmenin önemi ana fikrinin kapsamında yer aldığı gözlenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramındaki 12-15 yaş grubundaki 14 öğrenme hedefinden 9’u, 8-10.
Sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla 50 kez ilişkilendirilebilmiştir. İlişkilendirilen 9 öğrenme
hedefinden 4’ünün öğretim programı kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunurken; 5’inin ise kısmen karşılığı
bulunabilmiştir. Bu kavram kapsamındaki 5 öğrenme hedefi ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla
hiç ilişkilendirilememiştir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 23’te verilmiştir.
Tablo 23. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

2.1. Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Kişinin kendi değer, inanç ve tutumlarını, bunların diğerlerinin haklarını nasıl etkilediğini ve
bunların nasıl savunulacağını bilmesi önemlidir.
Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi)
Kişisel değerlerinin kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi)
Kişisel değerlerinin başkalarının haklarını etkileme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)
Farklı değer, inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)

Kısmen
Tam olarak
Kısmen
Tam olarak

2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: Haklarımızı ve insan haklarının uluslararası kanunlar ve sözleşmelerde tanımlandığını bilmemiz
önemlidir.
İnsan hakları tanımını ve herkes için geçerli olduğunu akılda tutabilme (bilgi)

Kısmen

İnsan haklarını ve insan haklarının herkes için geçerli olduğunu kabul edebilme (tutum)

Kısmen

Kendisinin faydalandığı haklar üzerinde düşünebilme (beceri)

Kısmen

2.3. Kültür, Toplum ve Cinsellik
Ana Fikir: Sosyal, kültürel ve dini faktörler, toplumda hangi cinsel davranışların kabul gördüğünü ve
hangilerinin görmediğini etkiler ve bu faktörler zaman içinde değişir.
Sosyal ve kültürel normları tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Sosyal ve kültürel normların zaman içinde değişebildiğini kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine
ilişkin sahip olunan değerler betimleyebilme ve bu değerlerin karar verme davranışlarını nasıl etkilediğini tarif
edebilmenin yanında, insan haklarının herkes için olduğu, gündelik yaşamda bireylerin faydalandığı hakların
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neler olduğu, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel normları betimleyebilme ve son olarak bu normların zaman
içerisinde değişebileceğini kavrayabilmesi ile ilgili olduğu saptanmıştır. Özellikle bu yaş grubunda sosyal
ve kültürel normlara ilişkin farkındalıkların arttırılabilmesi; kendilerine ait bir değer yargısı oluşturabilmesi
ve bu yargıların kendi davranışlarına şekil verdiğini gözlemleyebilmesine ilişkin öğrenme hedefleriyle ilişki
kurulabilmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre
dağılımı Grafik 9’da verilmiştir.
Grafik 9. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB
Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedefleri, en fazla 8. sınıf kazanımlarıyla,
daha sonra sırasıyla 10. ve 9. sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 8. sınıf kazanımları en fazla
Kültür, Toplum ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken, en az ise İnsan Hakları ve Cinsellik
konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Kültür, Toplum ve Cinsellik konusu ile en çok ilişkilendirilen
kazanımların 10. sınıfta yer aldığı görülmektedir. Bu temel kavram kapsamındaki öğrenme hedefleri en az 8.
sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiş, bu sınıf düzeyinde bu kavram altında yer alan tüm konuların
öğrenme hedeflerinin birbirlerine yakın sayıda ilişkilendirildiği görülmüştür. Ancak İnsan Hakları ve Cinsellik
konusunun hiçbir öğrenme hedefinin 9. sınıf düzeyindeki öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlarının sınıf düzeyleri arasında düzensiz
bir seyir izlediği, bu nedenle de bu kavramın bu yaş grubu için MEB öğretim programlarında gelişimsel bir
yaklaşımla ele alınmadığı söylenebilir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 24’te verilmiştir.
Tablo 24. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
2.1. Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Kişinin kendi değer, inanç ve tutumlarını, bunların diğerlerinin haklarını nasıl etkilediğini ve bunların nasıl savunulacağını bilmesi
önemlidir
Kendi değerlerini savunabilme (beceri)
2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: Haklarımızı ve insan haklarının uluslararası kanunlar ve sözleşmelerde tanımlandığını bilmemiz önemlidir.
Evrensel insan haklarını ve çocuk haklarını belirleyen ulusal kanunları ve uluslararası sözleşmeleri sayabilme (bilgi)
(İnsan Haklan Evrensel Beyannamesi ve Çocuk Haklan Sözleşmesi gibi) ulusal kanunlar ve uluslararası sözleşmelerde tanımlanan çocuk haklarını
kavrayabilme (bilgi)
2.3. Kültür, Toplum ve Cinsellik
Ana Fikir: Sosyal, kültürel ve dini faktörler, toplumda hangi cinsel davranışların kabul gördüğünü ve hangilerinin görmediğini etkiler ve bu
faktörler zaman içinde değişir.
Toplumda cinsel davranışları etkileyen sosyal ve kültürel normları ve bunların zamanla nasıl değişebildiğini irdeleyebilme (bilgi)
Toplumda cinsel davranışları etkileyen sosyal ve kültürel normları sorgulayabilme (beceri)
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Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok 12-15 yaş grubunda
olan bireylerin sahip olduğu değerleri savunabilmesi, insan haklarına ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası
sözleşmelerin farkında olmaları, içinde bulunulan toplumun cinsel davranışları etkileyen sosyal ve kültürel
normlarının zaman içerisinde değişebileceğinden hareketle eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilmesi
ile ilgili olduğu saptanmıştır. İlişki kurulamayan öğrenme hedefleri ile ilişki kurulabilen öğrenme hedefleri
karşılaştırıldığında; ilişki kurulan öğrenme hedeflerinin genellikle cinsel davranışla ilişkisi olmayan ve toplumda
yer alan sosyal ve kültürel normları kapsayan öğrenme hedefleri olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, ilişki
kurulamayan öğrenme hedefleri incelendiğinde; bu hedeflerin daha çok cinsel davranışla doğrudan ilişkisi olan
hedefler olduğu anlaşılmaktadır. Bu açıdan; MEB öğretim programları ile ilişkisi kurulan öğrenme hedeflerinin
doğrudan cinsel davranış üzerinde etkisi olmayan sosyal ve kültürel normları kapsayan öğrenme hedefleri
olduğu saptanmıştır.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı için 12-15 yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen
ders, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi olmuş ve bu dersin kitabından kanıtlar sunulmuştur. Bu dersten sonra
kazanımları en çok ilişkilendirilen Tarih dersi olmuştur. Ancak Tarih dersi dışında, ders öğretim programlarından
farklı bir program olan ve yine kazanımları bu kavramla ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. T.C.
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı ile Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarından kanıtlar sunulmuştur.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında yer alan Değerler ve Cinsellik konusunun
öğrenme hedefleri; T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Müzik, Din Kültürü Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve
Spor ile Sınıf Rehberlik Programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun
öğrenme hedefleri sadece T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, ve Sınıf Rehberlik Programlarının kazanımları
ile, Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ise Tarih, Yabancı Dil- İngilizce, Görsel Sanatlar,
Müzik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve Türkçe öğretim programı kazanımları ile
ilişkilendirilmiştir (Bkz: Tablo 19).
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
ders, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında yer alan
konulardan en fazla Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunu İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konuları
izlemiştir.
Metin Kutusu 29: Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımları:
ITA8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa
Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
ITA8.3.4. Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak Tekalif-i Millîye Emirleri
doğrultusunda yapılan uygulamaları analiz eder.
ITA8.4.9. Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
ITA8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz
eder.

Metin Kutusu 30: İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımları:
ITA8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar. ITA8.4.5. Toplumsal
alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
ITA8.7.5. Türkiye’de çok partili siyasi hayata geçişi hızlandıran gelişmeleri, demokrasinin gerekleri açısından analiz
eder.
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Metin Kutusu 31: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımı:
ITA8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alma
biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme
hedeflerinin ders kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin ders kitabında yer alma biçimi ise, ders kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Değerler ve Cinsellik konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefi “Farklı değer, inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)”
hedefi olmuştur. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı incelendiğinde, Mondros Ateşkes Antlaşması
ve uygulanması, işgaller karşısında Mustafa Kemal ve halkın tutumuna ilişkin bilgi metni, açık uçlu sorular ve
anekdotlara yer verilmiştir. Ayrıca Türk milletinin millî birlik, beraberlik ve dayanışmasının bir örneği olarak
Başkomutanlık Yasası ve Tekalif-i Milliye Emirleri’ne ilişkin bilgi metnine, anektodlara, sözcüklerin anlamlarını
araştırmaya yönelik göreve, açık uçlu sorulara; Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan esaslara ilişkin bilgi
metinlerine, anekdotlara, açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Çok partili hayata geçişe ve demokrasi kültürüne
etkilerine ilişkin bilgi metinlerine, gazete haberlerine, açık uçlu sorulara, anekdotlara ve değerlendirme
sorularına da ders kitabında yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 50-51) (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders
Kitabı, 2019).
Görsel 50: “Farklı değer, inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)” öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Görsel 51: “Farklı değer, inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)” öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Ders kitabında kazanımlarla ilişkili olarak metin ve çalışmalarda milli birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu
yapılmıştır, ancak Teknik Rehber’de ilişkilendirilen öğrenme hedefinde vurgulanan farklı değer, inanç ve
tutumlara hoşgörü ve saygı gösterme açısından ders kitabında metin ve çalışmalar yer almamıştır. Bu yönüyle
söz konusu öğrenme hedefi, ders kitabındaki metin ve çalışmalarla ilişkilendirilememiştir.
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi “İnsan hakları tanımını ve herkes için geçerli olduğunu akılda tutabilme (bilgi)” hedefi olmuştur.
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı incelendiğinde, hukuk alanında yapılan inkılaplara, Türk Medeni
Kanunu’nun kabul edilmesi, bu kanun ile kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin bilgi metni ve
açık uçlu sorulara yer verilmiştir. Ayrıca çok partili hayata geçişe ve demokrasi kültürüne etkilerine ilişkin bilgi
metinlerine, gazete haberlerine, açık uçlu sorulara, anekdotlara ve değerlendirme sorularına yer verilmiştir
(T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı, 2019). Ders kitabında yer alan bu metin ve çalışmaların özellikle
insan hakları ve demokratik yönetimin gerekleri kapsamında değerler ve haklara değindiği, bu yönleriyle de
Teknik Rehber’de ilişkilendirilen öğrenme hedefini desteklediği belirlenmiştir.
Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin bir kazanımıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi “Sosyal ve kültürel normların zaman içinde değişebildiğini kavrayabilme (tutum)” hedefi
olmuştur. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı incelendiğinde, hukuk alanında yapılan inkılaplara,
Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi, bu kanun ile kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin
bilgi metnine ve açık uçlu sorulara yer verilmiştir (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı, 2019). Ders
kitabında özellikle hukuk alanında yapılan inkılapların toplum hayatına ve özellikle kadınlara yönelik haklara
etkileri konusuna yer verilerek inkılaplarla toplum hayatındaki değişime vurgu yapılmıştır. Bu yönüyle ders
kitabındaki metin ve çalışmaların Teknik Rehber’de ilişkilendirilen öğrenme hedefini desteklediği belirlenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
programlardan bir diğeri Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu Değerler ve Cinsellik, ardından İnsan
Hakları ve Cinsellik konusu olmuştur. Kültür, Toplum ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleri ise Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 32: Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları:
R.8.12. Davranışları ve değerleri arasında bağ kurar.
R.9.7. Yaşam değerlerinin farkına varır.
R.10.4.Yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

Metin Kutusu 33: İnsan Hakları ve Cinsellik konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı:
R.10.34. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeyi alışkanlık hâline
getirir.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Değerler ve Cinsellik ile İnsan Hakları ve Cinsellik
öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabında yer alma biçimiyle ilgili etkinlik kitaplarından kanıtlar sunulmuştur.

125

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

Değerler ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi); Kişisel değerlerinin
kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi); Kişisel değerlerinin başkalarının
haklarını etkileme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)” hedefleri olmuştur. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı incelendiğinde, davranışlar ve değerler arasında bağ kurmaya ilişkin “değer” kavramının tanımına, çeşitli
değerlerle bazı ikilem durumları ve sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, davranışlar ve değerler arasındaki
uyumu belirlemeye ilişkin gözlem çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 52) (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021).
Görsel 52: Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi); Kişisel değerlerinin
kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi); Kişisel değerlerinin başkalarının haklarını
etkileme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Kişisel değerlerinin kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi); Kişisel
değerlerinin başkalarının haklarını etkileme biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)) tamamen karşıladığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneğinde davranışlar ve değerler arasında ilişki kurmaya dayalı çalışmalara yer verilmiştir. Ancak
“Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme” öğrenme hedefinin
kısmen karşılandığı, etkinlik örneğinde arkadaş, aile ve okul ortamındaki durumlara ve bu durumlarla değerleri
ilişkilendirme çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında, yaşam değerleri listesini paylaşarak yaşam değerlerinin
farkına varılmasına ilişkin açıklamaya, öğrencilerin sahip olduğu değerler ve değerlere ilişkin yaşantı örnekleri
yazma çalışmasına, değerlerle ilgili örnek durumlara, yazılan örneklere ilişkin açık uçlu sorulara, öğrenci
gruplarının belirlenen bir değerle ilgili pano hazırlama çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 53) (Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 53: Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Bazı cinsel sağlık ve üreme sağlığı meselelerine ilişkin kendi değerlerini tarif edebilme (bilgi))
kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili değerleri tarif etmeyi
sağlayacak çalışmalara yer verilmemiştir.
Yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklamaya ilişkin örnek durum ve örnek durumu
tamamlama çalışmasına, karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya ve açıklamaya ilişkin açık uçlu
sorulara, karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili grafik oluşturma çalışmasına ve açık uçlu sorulara, üç önemli
kararda karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili her öğrencinin grafik oluşturması çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 54) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 54: Kişisel değerlerinin kendi kararları ve davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme (bilgi) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki
etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Kişisel değerlerinin kendi kararları ve
davranışları üzerinde nasıl etkili olduğunu tarif edebilme
(bilgi)) tamamen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneğinde bireyin kararları üzerinde etkili olan kişisel
özellikler yanında aile, çevre, zaman gibi faktörler de
ele alınmıştır.
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“İnsan hakları tanımını ve herkes için geçerli olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendisinin faydalandığı
haklar üzerinde düşünebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelendiğinde, kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin
“yönerge” kavramının tanımına, yönergelere göre çizim yapma ya da yazı yazma çalışmasına, öğrencilerden
beklenen yönergelere uygun çizime ve öğrencilerin kendi çizimleriyle bunu karşılaştırmalarına, yönergelere
uyma ile ilgili açıklamaya, “Arkadaşınızın Hesaplarıyla Başı Dertte” ve “Sinema Sektörü Ne Yapacağını Bilemez
Halde” isimli etkinliklerdeki sorunu çözme çalışmasına, etkinliklerle ilgili tartışma sorularına yer verilmiştir.
Ayrıca yönergelere uymayanların “bir şey olmaz” sözüne vurgu yapan pano çalışması, sınıfta uyulması gereken
yönergeleri oluşturma çalışması, akıllı işaretlerle ilgili yeni çizim çalışması, aile çevresiyle şifre hazırlama ile
ilgili yönergelerin paylaşılması önerilmiştir (Görsel 55) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 55: İnsan hakları tanımını ve herkes için geçerli olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendisinin faydalandığı haklar
üzerinde düşünebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (İnsan hakları tanımını ve herkes için geçerli olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendisinin faydalandığı
haklar üzerinde düşünebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde yönergeler ve güvenli
şifre oluşturma üzerinde yapılan çalışmalar ile yönergelere uyma, yönergelere uymayla hakların korunması ve
güvenliğin sağlanması üzerinde durulmuş; insan hakları, faydalanılan haklar doğrudan ele alınmamıştır.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda;
Değerler ve Cinsellik; İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konuları için 16 öğrenme
hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 11-12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi
incelenmiş ve bulgular Tablo 25’de verilmiştir.
Tablo 25. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram

Değerler,
Haklar, Kültür ve
Cinsellik

SRP
(f)

YD
(f)

Toplam
(f)

Değerler ve Cinsellik

3

-

3

İnsan Hakları ve Cinsellik

1

2

3

Kültür, Toplum ve Cinsellik

1

-

1

Toplam

5

2

7

Konular

Dersler

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yalnızca
Sınıf Rehberlik Programı ile Yabancı Dil-İngilizce dersi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
11-12. sınıf düzeylerinde yer alan bu programların kazanımları Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramı
kapsamındaki en fazla ‘Değerler ve Cinsellik’ ile ‘İnsan Hakları ve Cinsellik’ konularının öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiştir. İlgili kavram kapsamında en az ilişkilendirilen konu ise ‘Kültür, Toplum ve Cinsellik’ olmuştur.
15-18+ yaş grubunda ‘Değerler ve Cinsellik’ konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; kişinin kendi değer,
inanç ve tutumlarını bilmesi; onlarla tutarlılık içinde cinsel davranışlar sergileyebilmesi açısından önemliliği;
çocuklar büyüdükçe, kendi ebeveyn/velilerinden farklı kişisel değerler geliştirebilmesine ilişkin ana fikirler
altında yer aldığı gözlenmiştir. ‘İnsan Hakları ve Cinsellik’ konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; cinsel
sağlık ve üreme sağlığını etkileyen, insan haklarını ele alan yerel ve/veya ulusal kanunlar ve uluslararası
sözleşmelerin varlığı; Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını bilmek ve desteklemenin
önemliliğine ilişkin ana fikirler altında yer aldığı almaktadır. Yine 15-18+ yaş grubunda en az ilişkilendirilen
‘Kültür, Toplum ve Cinsellik’ konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, kendi bakış açımızı geliştirirken,
sosyal ve kültürel normların cinsel davranışları ne şekilde etkilediğinin farkında olmak önemliliğine ilişkin ana
fikir altında yer aldığı gözlenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramındaki 15-18+ yaş grubundaki 16 öğrenme hedefinden sadece
6’sı, 11-12. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla 7 kez ilişkilendirilmiştir. Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik kavramında ilişkilendirilebilen 6 öğrenme hedefinin neredeyse hiç birinin 11-12. sınıf öğretim
programları kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır. Bu kavram kapsamında ilişkilendirilebilen 6
öğrenme hedefinin sadece 1’inin 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunmuş,
10 öğrenme hedefi ise hiç ilişkilendirilememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 26’da verilmiştir.
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Tablo 26. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

2.1. Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Kişinin kendi değer, inanç ve tutumlarını bilmesi; onlarla tutarlık içinde cinsel davranışlar
sergileyebilmesi açısından önemlidir.
Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin kendi değerleriyle örtüşen ve örtüşmeyen davranışlar arasında kıyaslama
yapabilme (bilgi)

Kısmen

Kendi değerlerinin cinsel davranışlarını yönlendirebileceğini kabul edebilme (tutum)

Kısmen

Kendi değerleriyle örtüşen cinsel davranışlar benimseyebilme (beceri)

Kısmen

2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını bilmek ve desteklemek önemlidir.
Arkadaşlar arasında, ailede, okulda ve kendi topluluğunda insan haklarını savunmanın yollarını arayabilme (bilgi)

Tam olarak

Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını desteklemek üzere eyleme geçebilme (beceri)

Kısmen

2.3. Kültür, Toplum ve Cinsellik
Ana Fikir: Kendi bakış açımızı geliştirirken sosyal ve kültürel normların cinsel davranışları ne şekilde
etkilediğinin farkında olmak önemlidir.
Değer verdikleri sosyal ve kültürel normlar ve bunların cinsellik ve cinsel davranışa dair kendi inanışlarını ve
hislerini nasıl etkilediği üzerinde düşünebilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin
bireylerin geliştirmiş oldukları değerlerle karşılaştırma yapabilmesi; sahip olduğu değerlerin cinsel davranışları
yönetebileceği; kendi değerleri ile örtüşen cinsel davranışları bireylerin benimseyebilmesi; insan hakları
savunuculuğunu farklı ortamlarda yapabilmesi; cinsel sağlığı ve üreme sağlığına ilişkin insan haklarının
destekçisi olabilme ile ilgili olduğu saptanmıştır. Neredeyse tamamı kısmen ilişkili bulunan bu öğrenme
hedeflerinin cinsellik bağlamı dışında, genel olarak benimsenen değerlere göre yaşamını sürdürme noktasında
sahip olunması gereken bilgi ve beceriler olduğu dikkat çekmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile
ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 10’da verilmiştir.
Grafik 10. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB
Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
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Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramındaki öğrenme hedefleri, 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlardan 11 ve 12. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu kavramın öğrenme
hedefleri, 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en fazla 11. sınıf kazanımlarıyla, en az ise 12.
sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlarla hiç ilişki
kurulamayan konular farklılaşmaktadır. 11. sınıf düzeyinde ilişkili kazanım bulunamayan konu İnsan Hakları
ve Cinsellik olurken; 12. sınıf düzeyinde ilişkili kazanım bulunamayan konu ise Değerler ve Cinsellik ile Kültür,
Toplum ve Cinsellik olmuştur. 12. sınıf kazanımları ise, sadece İnsan Hakları ve Cinsellik konusu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki kazanımların bu kavram kapsamındaki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmesi açısından bir tutarlık gözlenememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri Tablo 27’de verilmiştir.
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Tablo 27. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
2.1. Değerler ve Cinsellik
Ana Fikir: Çocuklar büyüdükçe kendi ebeveyn/velilerinden farklı kişisel değerler geliştirebilirler.
Cinsellikle ilgili kişisel değerleri ile ebeveyn/velilerinin değerleri arasındaki farkları tespit edebilme (bilgi)
Kendi değerlerinden bazılarının ebeveyn/velilerinin değerlerinden farklı olabileceğini kabul edebilme (tutum)
Farklı değerleri nedeniyle aile bireyleriyle yaşanabilecek çatışmaları çözüme kavuşturma biçimlerini tarif edebilme (beceri)
2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: Cinsel sağlık ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını ele alan yerel ve/veya ulusal kanunlar ve uluslararası sözleşmeler vardır.
Erken yaşta zorla evlendirme, genital sakatlama, interseks bebeklere rıza dışı cerrahi müdahale, zorla kısırlaştırma, rıza yaşı, toplumsal cinsiyet
eşitliği, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, kürtaj, tecavüz, cinsel taciz, seks ticareti ve insanların cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine ve üreme
haklarına erişimle ilgili yerel ve/veya ulusal kanunları ve politikaları analiz edebilme (bilgi)
Cinsel sağlık ve üreme sağlığını etkileyen insan hakları ihlallerini tarif edebilme (bilgi)
Cinsel sağlık ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını benimseyebilme (tutum)
Cinsel sağlık ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını destekleyici yerel ve/veya ulusal kanunların savunuculuğunu yapabilme (beceri)
2.2. İnsan Hakları ve Cinsellik
Ana Fikir: Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını bilmek ve desteklemek önemlidir.
Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını ve ayrımcılık, zorlama ve şiddetten uzak bir biçimde kendi üreme sağlığıyla ilgili kararları
verebilme hakkını savunmanın neden önemli olduğunu kavrayabilme (tutum)
2.3. Kültür, Toplum ve Cinsellik
Ana Fikir: Kendi bakış açımızı geliştirirken sosyal ve kültürel normların cinsel davranışları ne şekilde etkilediğinin farkında olmak önemlidir.
Cinsel davranışı ve cinsel sağlığı olumlu veya olumsuz yönde etkileyen sosyal ve kültürel normlar arasında kıyaslama yapabilme (bilgi)
Cinsel davranışlara dair kendi perspektifini geliştirmenin önemini kavrayabilme (tutum)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin bireylerin cinsellik ya da farklı
bir konuda sahip olduğu değerler ile ailesinin sahip olduğu değerleri karşılaştırabilmesi; bu karşılaştırma
neticesinde ortaya çıkabilecek çatışmalara ilişkin çözüm yollarını geliştirebilmesi; cinsellikle ilgili ulusal ve
uluslararası kanun ya da politikaları analiz etmesi; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin insan hakkı ihlallerine
karşı duruş sergileyebilme ya da önemine değinebilmesi; cinsel sağlık ve üreme sağlığını etkileyen sosyal
ve kültürel normları karşılaştırabilmesi ve cinsel davranışlara ilişkin bireysel bir bakış açısı geliştirebilmesi ile
ilgili olduğu görülmektedir. Özellikle bu yaş grubunda olan bireylerin hem sosyal hem de cinsel kimliklerini
oluşturma sürecinde oldukları dikkate alındığında; hem cinsel davranış, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hem de
bu konulara ilişkin insan hakları konusunda bilgilendirilmenin yanı sıra; tutum ve beceri geliştirilmesinin de
önemli olduğu düşünülmektedir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı için 15-18+ yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen
öğretim programları Sınıf Rehberlik Programı ve Yabancı Dil- İngilizce öğretim programlarıdır. Bu doğrultuda
Yabancı Dil- İngilizce ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı kapsamında yer alan Değerler ve Cinsellik konusunun
öğrenme hedefleri; sadece Sınıf Rehberlik Programının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. İnsan Hakları ve
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Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri sadece Yabancı Dil-İngilizce ve Sınıf Rehberlik Programlarının
kazanımları ile, Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik öğretim programı
kazanımları ile ilişkilendirilmiştir (Bkz: Tablo 25).

Metin Kutusu 34: Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı:
R.11.8. Yaşam değerleri ve davranışları arasında bağ kurar.

Metin Kutusu 35: İnsan Hakları ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımı:
R.12.13. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.

Metin Kutusu 36: Kültür, Toplum ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımı:
R.11.8. Yaşam değerleri ve davranışları arasında bağ kurar.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma
biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Değerler ve Cinsellik konusunun öğrenme
hedeflerinin etkinlik kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin etkinlik kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Değerler ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin kendi değerleriyle örtüşen ve örtüşmeyen davranışlar arasında kıyaslama
yapabilme (bilgi); Kendi değerlerinin cinsel davranışlarını yönlendirebileceğini kabul edebilme (tutum);
Kendi değerleriyle örtüşen cinsel davranışlar benimseyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, yaşam değerleri ile davranışları arasında bağ kurmaya ilişkin
öğrencilere sahip oldukları yaşam değerlerinin sorulmasına, örnek durumlar ve örnek durumlarla ilgili soruların
cevaplanmasının beklendiği grup çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, yaşam değerleri ve davranışlar
arasındaki ilişki ilgili açıklamaya, yaşam değerleri ile davranışlar arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek kompozisyon
yazma çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 56) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 56: Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin kendi değerleriyle örtüşen ve örtüşmeyen davranışlar arasında kıyaslama
yapabilme (bilgi); Kendi değerlerinin cinsel davranışlarını yönlendirebileceğini kabul edebilme (tutum); Kendi değerleriyle
örtüşen cinsel davranışlar benimseyebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin kendi değerleriyle örtüşen ve örtüşmeyen davranışlar
arasında kıyaslama yapabilme (bilgi); Kendi değerlerinin cinsel davranışlarını yönlendirebileceğini kabul
edebilme (tutum); Kendi değerleriyle örtüşen cinsel davranışlar benimseyebilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Değerlerle davranışlar arasındaki ilişkiye odaklanan etkinlik örneğinde cinsel sağlık ve üreme
sağlığı ile ilgili değerler ve cinsel davranış ilişkisine yer verilmemiştir.
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İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi
“Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını desteklemek üzere eyleme geçebilme (beceri)”
hedefi olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, adil olmayı güçlendirmek için
“hak savunuculuğu” yapmaya ilişkin adil olmayan durumlar için beynin tepki göstermesini konu alan araştırma
sonucu ve sorularına, hak savunuculuğu yapılması beklenen örnek olaylara ve tartışma sorularına, adil kişilerin
özellikleri ve hak savunuculuğu üzerine uygun müdahale yöntemiyle ilgili bilgi metnine, boşluk doldurma
çalışmasına, okul ve adil davranışlar, okulda hakların korunmasıyla ilgili açık uçlu sorulara yer verildiği
gözlenmiştir (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Cinsel sağlığı ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarını desteklemek üzere eyleme geçebilme
(beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Hak savunuculuğu ve adil olmaya odaklanan etkinlik örneğinde
cinsel sağlık ve üreme sağlığını etkileyen insan haklarına ilişkin çalışmaya yer verilmemiştir.
Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi
“Değer verdikleri sosyal ve kültürel normlar ve bunların cinsellik ve cinsel davranışa dair kendi inanışlarını ve
hislerini nasıl etkilediği üzerinde düşünebilme (beceri)” hedefi olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı incelendiğinde, yaşam değerleri ile davranışları arasında bağ kurmaya ilişkin öğrencilere sahip oldukları
yaşam değerlerinin sorulmasına, örnek durumlar ve örnek durumlarla ilgili soruların cevaplanmasının
beklendiği grup çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, yaşam değerleri ve davranışlar arasındaki
ilişki ilgili açıklamaya, yaşam değerleri ile davranışlar arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek kompozisyon yazma
çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Değer verdikleri sosyal ve kültürel normlar ve bunların cinsellik ve cinsel davranışa dair kendi
inanışlarını ve hislerini nasıl etkilediği üzerinde düşünebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Değerlerle davranışlar arasındaki ilişkiye odaklanan etkinlik örneğinde, sosyal ve kültürel normlar ile bunların
cinsel davranışla ilgili inanış ve hislere etkisine ilişkin çalışmaya yer verilmemiştir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı Sınıf Rehberlik Programı dışında, Yabancı Dil dersi
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yabancı Dil dersi kazanımları (E12.3.W1. Students will be able to write mottos/
slogans about human rights; E12.3.W2. Students will be able to write an argumentative essay including solutions
for disadvantaged people’s problems) sadece İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun bir öğrenme hedefi
(Arkadaşlar arasında, ailede, okulda ve kendi topluluğunda insan haklarını savunmanın yollarını arayabilme
(bilgi)) ile ilişkilendirilebilmiştir. 12. sınıf İngilizce ders kitabı incelendiğinde, insan haklarıyla ilgili slogan yazma
çalışmasına; dezavantajlı bireylerin problemlerine çözüm içeren yazma çalışmasına, dezavantajlı grupların
sorunları ile çözümleri eşleştirme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 57) (MEB Yabancı Dil 12. Sınıf Ders Kitabı,
2019).
Görsel 57: Arkadaşlar arasında, ailede, okulda ve kendi topluluğunda insan haklarını savunmanın yollarını arayabilme (bilgi)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Yabancı Dil ders kitabındaki etkinlik örneklerinin kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme hedefini (Arkadaşlar
arasında, ailede, okulda ve kendi topluluğunda insan haklarını savunmanın yollarını arayabilme (bilgi))
karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde insan haklarıyla ilgili ve dezavantajlı gruplarla ilgili çalışmalara
yer verilmiştir.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen
Öğretim Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehber’deki Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramının tüm konularına ait öğrenme hedefi
sayıları ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının tüm yaş gruplarına göre dağılımı
Grafik 11’de verilmiştir.
Grafik 11. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim
Programlarında İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Grafik 11 farklı yaş grupları açısından değerlendirildiğinde; her bir yaş grubunda farklı bir konuya ait öğrenme
hedeflerinin öğretim programı kazanımlarıyla belirgin bir şekilde ilişkilendirildiği görülmektedir. 5-8 yaş, 9-12
yaş ve 12-15 yaş gruplarında sırasıyla en fazla Değerler ve Cinsellik; İnsan Hakları ve Cinsellik; Kültür, Toplum
ve Cinsellik konularının öğrenme hedefleriyle öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. 15-18+ yaş
grubunda ise belirgin bir şekilde öne çıkan konu bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, bu kavram için dört yaş
grubunda (5-8, 9-12, 12-15 ve 15-18+) ortak bir şekilde ilişkilendirilen konu bulunmamaktadır. Yaş gruplarına
göre en az ilişkilendirilen konular değerlendirildiğinde; 5-8 yaş grubunda İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür,
Toplum ve Cinsellik konularının; 9-12 yaş grubunda Değerler ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik
konularının; 12-15 yaş grubunda İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedeflerinin kazanımlarla
en az ilişkilendirildiği ya da hiç ilişkilendirilmediği görülmektedir. Son olarak, 15-18+ yaş grubunda ise hiçbir
konunun öğrenme hedefinin kazanımlarla belirgin bir şekilde ilişkilendirilmediği görülmektedir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen
öğretim programları kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 12’de verilmiştir
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Grafik 12. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri için MEB Öğretim Programlarında
Karşlığı Bulunan Kazanım Sayılarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı
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Grafik 12’ye göre, sınıf düzeyleri yükseldikçe Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramı kapsamında yer alan
öğrenme hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı ilkokul dördüncü sınıfa kadar düzenli bir şekilde artış
göstermiştir. Ancak bu sınıf düzeyinden sonra öğrenme hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı sınıf
düzeylerine göre düzensiz bir seyir izlemiştir. Diğer taraftan, tüm kademeler içinde öğrenme hedefleri en fazla
8. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmişken; en az 7. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Grafik 12 kademeler açısından incelendiğinde, ilkokul kademesinde yine en fazla 4. sınıf kazanımlarıyla,
en az ise okul öncesi kazanımlarıyla; ortaokul kademesinde ise en fazla 8. sınıf kazanımlarıyla, en az 7.
sınıf kazanımlarıyla ve ortaöğretim kademesinde ise en fazla 10. sınıf, en az 11 ve 12. sınıf kazanımlarıyla
ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.
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3.1.3.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Temel Kavramı
ile İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı
Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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3.1.3. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Temel Kavramı İle İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubunda; Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve
Önyargılar ile Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konuları için 12 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim- 3. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş
ve bulgular Tablo 28’de verilmiştir.
Tablo 28. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram
Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

SRP
(f)

HB
(f)

Toplam
(f)

Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının
Toplumsal İnşası

1

-

1

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar

9

-

9

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

7

2

9

Toplam

17

2

19

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleri; okul
öncesi eğitim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilemezken, 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı
yanında sadece Hayat Bilgisi dersinin öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında
en fazla ilişkili kazanım Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar ile Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet (TCTŞ) konularında bulunurken, en az ilişkili kazanım sadece bir kazanımla ilişkilendirilen Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusunda olmuştur.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusu kapsamındaki öğrenme
hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde; biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı anlamak;
aileler, bireyler, akranlar ve toplulukların, cinsiyet ve toplumsal cinsiyetle ilgili bilgi kaynakları olması ile ilgili
ana fikirlerle ilişkili olduğu görülmektedir. Okulöncesi-3. sınıf düzeyi öğretim programlarından sadece Sınıf
Rehberlik Programı’ndan bir kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Kalıp yargılar ve Önyargılar konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde; tüm insanların,
cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit oranda değerli olması ana fikrinin altında yer alan öğrenme hedefleri
ile ilişkilendirilmiştir. Bu konu kapsamındaki öğrenme hedefleri sadece Sınıf Rehberlik Programının ikinci ve
üçüncü sınıf düzeyi için belirlemiş olduğu dört farklı kazanım ile ilişkili bulunmuştur. Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet (TCTŞ) konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ise; TCTŞ’nin ne olduğunu ve böyle bir durumda
nereden destek alınacağını bilmenin önemli olduğu ana fikrinin öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu
konunun öğrenme hedefleri de Sınıf Rehberlik programının dört farklı kazanımı ile Hayat Bilgisi dersinin iki
kazanımı ile ilişkilendirilmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 12 öğrenme hedefi,
okulöncesi 3. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 19 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak
bu 12 öğrenme hedefinin sadece 5’i tam, 3’ü kısmen okulöncesi-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkilendirilebilmiştir, 4 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
Okulöncesi-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 29’da verilmiştir.
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Tablo 29. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı anlamak önemlidir.
Kendi biyolojik ve toplumsal cinsiyetine dair neler hissettiği üzerine düşünebilme (beceri)

Tam olarak

3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Tüm insanlar, cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit oranda değerlidir.
İnsanların cinsiyetlerinden dolayı adaletsiz ve eşitsiz muameleyle karşılaşabilme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onları insan haklarına aykırı
olduğunun farkına varabilme (tutum)

Kısmen

Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı duyulmasının önemli olduğunu kavrayabilme
(tutum)

Kısmen

3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: TCTŞ’nin ne olduğunu ve nereden destek alınacağını bilmek böyle bir durumda nereden destek
alınacağını bilmek önemlidir.
TCTŞ’yi tanımlayabilme ve her yerde (örneğin, okulda, evde veya kamusal alanda) yaşanabileceğinin farkında
olabilme (bilgi)

Tam olarak

Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılarla ilgili fikirlerimizin; başkalarına davranma
biçimimiz, ayrımcılık ve şiddet üzerinde etkili olduğunu anlayabilme (bilgi)

Tam olarak

TCTŞ’nin tüm biçimlerinin yanlış olduğunu kabul edebilme (tutum)

Tam olarak

Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği
güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri)

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; cinsiyetten bağımsız olarak tüm
insanların eşit oranda değerli olduğunu, toplumsal cinsiyet temelli şiddet kavramı ve böyle bir durumda
nereden destek alınabileceğini bilmeye ilişkin olduğu belirlenmiştir. 5-8 yaş grubundaki çocukların toplumsal
cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete ilişkin farkındalık kazanmaları çok önemli görülmektedir. Ancak
MEB kazanımlarıyla ilişkilendirilen yukarıdaki öğrenme hedeflerinden sadece beşinin MEB kazanımlarında
tam karşılığı bulunmuştur ve bu kazanımların büyük çoğunluğu da sınıf rehberlik programının kazanımları
olduğu görülmektedir. Bu sınıf düzeylerinde haftalık ders çizelgesinde rehberlik çalışmalarına belirli bir zaman
ayrılmadığı için kazanım olarak karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin uygulamada ele alınıp alınmadığı ne
yazık ki bilenememektedir. Ayrıca böylesine önemli bir sosyal konunun sadece sınıf rehberlik programında
yer alması da kapsamın ne kadar daraltılmış olduğunu göstermekte, kavramın disiplinlerarası özelliğine uygun
olarak verilmediğini kanıtlamaktadır.
Bu temel kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı
Grafik 13’de verilmiştir.
Grafik 13. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kapsamındaki Konulara İlişkin Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (5-8 Yaş)
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Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
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Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu öğretim programları incelendiğinde, en fazla 3. sınıf ve en az ise 1.
sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 3. sınıf düzeyindeki öğretim
programı kazanımları 15 kez ve en çok Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet kavramının öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiş, ancak 1-2. sınıf düzeylerinde öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların çok az sayıda
olduğu gözlenmiştir. 2. sınıf düzeyinde sadece Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar; 1. sınıf
düzeyinde ise, sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirme
olmuştur. Okul öncesi eğitim programı kazanımlarıyla ise, bu kavram kapsamındaki öğrenme hedeflerinin hiç
ilişkilendirilemediği görülmektedir. Bu noktada toplumsal cinsiyet kavramının bu kademelerde gelişimsel bir
yaklaşımla ele alınmadığı belirlenmiştir.
Okulöncesi - 3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 30’da
verilmiştir.
Tablo 30. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki farkı anlamak önemlidir
Biyolojik cinsiyeti, toplumsal cinsiyeti ve bu ikisi arasındaki farkı tanımlayabilme (bilgi)
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Aileler, bireyler, akranlar ve içinde yaşadığımız topluluklar cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ile ilgili bilgi kaynaklarıdır.
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetle ilgili bilgi kaynaklarını tanımlayabilme (bilgi)
Cinsiyet ve toplumsal cinsiyetle ilgili algıların birçok farklı kaynaktan etkilendiğini kavrayabilme (tutum)
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Tüm insanlar, cinsiyetlerinden bağımsız olarak eşit oranda değerlidir.
Kendi evinde, okulunda ve yaşadığı toplulukta, cinsiyetler arasındaki ilişkileri daha adil ve eşitlikçi hale getirmenin yollarını tanımlayabilme (bilgi)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok toplumsal cinsiyet
kavramının kavramsal temelleri ile ilgili olduğu, biyolojik ve toplumsal cinsiyet farkı ile cinsiyet ve toplumsal
cinsiyetle ilgili bilgi kaynaklarına ilişkin olduğu görülmektedir. Bu temelden eksik olarak yetişen bireylerin
yaşamda karşılaşılan olumsuz durumları anlama, yorumlama, önlem alma durumlarının kavramın doğasına
uygun bir biçimde gerçekleşemeyeceği açıktır.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, okul
öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki
karşılığı incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 5-8 yaş grubunda Toplumsan Cinsiyeti Anlamak temel kavramı
için kazanımları ilişkilendirilen program ve ders belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla
ilişkilendirilen program ve ders belirlenmiştir.
5-8 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları ardından Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kazanımları olmuştur (Bkz. Tablo
28). Bu doğrultuda İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı incelenmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı dersi
kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar, ardından
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu olmuştur. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Normların Toplumsal İnşası konusu öğrenme hedefleri ise bir kazanımla ilişkilendirilmiştir.
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Metin Kutusu 37: Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu
öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.3.20 Duygularını uygun biçimde ifade eder.

Metin Kutusu 38: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.2.33. Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.30. Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.19. Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark eder.
R.3.25. Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.3.19. Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark eder.

Metin Kutusu 39: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.3.25. Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.3.19. Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark eder.
R.1.28. Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.3.35. Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
konusunun öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan
kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer
alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusunun Sınıf Rehberlik Programı
kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Kendi biyolojik ve toplumsal cinsiyetine dair neler hissettiği üzerine
düşünebilme (beceri)” hedefi olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, öğrencilerin
kendilerine belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının duyguyu tahmin etmesi
çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye ilişkin açıklamaya, verilen
durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışması ve arkadaşının yazılan
cümlede ifade edilen duyguyu bulma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, geçmişte yaşanan olayla
ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade edeceklerini yazma çalışmasına yer
verilmiştir (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin, kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Kendi biyolojik ve toplumsal cinsiyetine dair neler hissettiği üzerine düşünebilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde duyguları ifade etmeye yönelik çalışmalar yer almış, cinsiyete ilişkin
hissedilenlerle ilgili bir çalışma belirlenememiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “İnsanların cinsiyetlerinden dolayı adaletsiz ve eşitsiz muameleyle
karşılaşabilme biçimlerini tarif edebilme (bilgi); Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının
yanlış ve onların insan haklarına aykırı olduğunun farkına varabilme (tutum); Cinsiyet farkı gözetilmeksizin
herkesin insan haklarına saygı duyulmasının önemli olduğunu kavrayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, başkalarının duygularını anlamaya yönelik açıklama,
arkadaşının yüz ifadesinden duygusunu tahmin etme çalışmasına, çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda
nasıl hissedildiğine ilişkin tahmin etme çalışmasına, başkalarının duygularını anlama konusuna ilişkin açık
uçlu sorulara, beden dili, davranışlar ve olaylarla ortaya çıkan duyguların gözlemlenmesi çalışmasına yer
verildiği belirlenmiştir. Ayrıca gruplar halinde canlandırma ve canlandırılan durumdaki duyguları tahmin etme
çalışmasına, açık uçlu sorulara, açıklamaya, aile bireylerinin yaşadıkları duyguları gözlemleme ve not alma
çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 58) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 58: İnsanların cinsiyetlerinden dolayı adaletsiz ve eşitsiz muameleyle karşılaşabilme biçimlerini tarif edebilme (bilgi);
Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı olduğunun farkına
varabilme (tutum); Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı duyulmasının önemli olduğunu kavrayabilme
(tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin, kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(İnsanların cinsiyetlerinden dolayı adaletsiz ve eşitsiz muameleyle karşılaşabilme biçimlerini tarif edebilme
(bilgi); Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı
olduğunun farkına varabilme (tutum)) karşılamadığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde okul, arkadaş ve aile
ortamında geçen çeşitli günlük olaylardan örnekler ve bu örneklerde yaşanan duyguları fark etme üzerine
odaklanılmıştır. Etkinlik örneğindeki çalışmalarda farklı cinsiyetlerden dolayı yaşanan örnek olay ve duygulara
yer verilmemiştir. Ayrıca bir öğrenme hedefinin de (Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı
duyulmasının önemli olduğunu kavrayabilme (tutum)) etkinlik örneğinde herhangi bir karşılığı bulunamamış,
insan haklarına saygı üzerinde durulmamıştır.
Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışlarla ilgili hikâye ve açık sorular çalışmasına, bir hafta boyunca
öğrencilerin konuyla ilgili kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya yer verilmiştir (Görsel 59) (İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 59: Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı olduğunun
farkına varabilme (tutum); Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı duyulmasının önemli olduğunu
kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin, kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı
olduğunun farkına varabilme (tutum); Cinsiyet farkı gözetilmeksizin herkesin insan haklarına saygı duyulmasının
önemli olduğunu kavrayabilme (tutum)) karşılamadığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bireysel ve bağımsız
olarak yapılabilen davranışlara odaklanılmıştır.
Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark etmeye ilişkin “duygu” sözcüğünün neler çağrıştırdığına
ilişkin soruya, “duygu” kavramını açıklamaya, belirtilen olayın hangi duyguları hissettirdiği ile ilgili örnek olay ve
açık uçlu sorularına, konuyla ilişkili açıklamaya, öğrencilerin yaşadıkları bir olayı farklı yeni bir duygu oluşturacak
biçimde yazma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 60) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 60: Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onların insan haklarına aykırı olduğunun
farkına varabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin, kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve onları insan haklarına aykırı
olduğunun farkına varabilme (tutum)) karşılamadığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde durum ve olayların
bireylerin duygusuna etkisi kapsamında anne-çocuk arasında yaşanabilecek bir durumdan örnek verilmiş ve
sadece duygulara odaklanılmıştır.
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “TCTŞ’yi tanımlayabilme ve her yerde (örneğin, okulda, evde veya kamusal alanda)
yaşanabileceğinin farkında olabilme (bilgi); Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılarla ilgili
fikirlerimizin; başkalarına davranma biçimimiz, ayrımcılık ve şiddet üzerinde etkili olduğunu anlayabilme (bilgi);
TCTŞ’nin tüm biçimlerinin yanlış olduğunu kabul edebilme (tutum); Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye
kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve
bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelendiğinde, kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışlarla ilgili hikaye ve açık sorular çalışmasına, bir
hafta boyunca öğrencilerin konuyla ilgili kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya; durum ve olayların bireylerin
duygularına etkisini fark etmeye ilişkin “duygu” sözcüğünün neler çağrıştırdığına ilişkin soruya, “duygu”
kavramını açıklamaya, belirtilen olayın hangi duyguları hissettirdiği ile ilgili örnek olay ve açık uçlu sorularına,
konuyla ilişkili açıklamaya, öğrencilerin yaşadıkları bir olayı farklı yeni bir duygu oluşturacak biçimde yazma
çalışmasına; kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin verilen görseller ve sorulara,
konuyla ilişkili açıklamaya, okulda ve diğer alanlarda yardıma ihtiyaç duyduklarında kimlerden, nasıl yardım
istedikleriyle ilişkili gözlem çalışmasına; olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin
“olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan dışı durumlarla ilgili açıklamaya, olağan dışı durumlarla ilgili
görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma sorularına, olağan dışı durumlarla ilgili görsellerden birini
seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken davranışlarla hayatı normale dönen çocuğun yaşamıyla
ilgili resim çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (TCTŞ’yi tanımlayabilme ve her yerde (örneğin, okulda, evde veya kamusal alanda) yaşanabileceğinin
farkında olabilme (bilgi); Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılarla ilgili fikirlerimizin;
başkalarına davranma biçimimiz, ayrımcılık ve şiddet üzerinde etkili olduğunu anlayabilme (bilgi); TCTŞ’nin
tüm biçimlerinin yanlış olduğunu kabul edebilme (tutum); Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya
da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl
yaklaşacağını tarif edebilme (beceri))) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde durum ve olayların
bireylerin duygusuna etkisi kapsamında anne-çocuk arasında yaşanabilecek bir durumdan örnek verilmiş ve
sadece duygulara odaklanılmıştır. Özellikle kişisel bağımsızlığa katkı sağlayan davranışlar; kimden, nereden, ne
zaman ve nasıl yardım isteyebileceği; olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği ile ilgili etkinlik
örneklerinin belirtilen öğrenme hedeflerini kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Söz konusu etkinliklerde özellikle
okul ortamında, doğal afet ve kaza gibi durumlarda kimden, nereden yardım istenebileceği, polis, jandarma
141

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

gibi kişilerden hangi durumlarda nasıl yardım istenebileceği üzerinde durulmuş, toplumsal cinsiyet temelli
şiddet ve bununla ilgili yardım isteme durumları ele alınmamıştır.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders,
Hayat Bilgisi olmuştur. Hayat Bilgisi dersinin sadece iki kazanımı (HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi
olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.; HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini
tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler verir.), Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet (TCTŞ) konusunun “Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması
halinde konuşabileceği güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme
(beceri)” öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir. Buna göre 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı incelendiğinde,
güvenliğini tehdit eden kişiler ve onlara karşı davranışlara ilişkin hikâye ve açık uçlu soruya, örnek olay ve
örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara yer verilmiştir (Görsel 61) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı,
2021).
Görsel 61: Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği güvenilir
bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı
çalışmalarından örnekler

Ayrıca güvenliği tehdit edebilecek kişi ve durumlar ile bu durumlar karşısında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi
metni ve açık uçlu sorulara, güvenliği tehdit edebilecek durumlar ve bu durumların nedenlerini, sonuçlarını,
yapılması gereken davranışları belirleme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 62) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3.
Sınıf Ders Kitabı, 2021).
Görsel 62: Okul veya okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği
güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

142

TOPLUMSAL CİNSİYETİ ANLAMAK
Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedefini (Okul veya
okul çevresi dahil, TCTŞ’ye kendisinin ya da başkasının maruz bırakılması halinde konuşabileceği güvenilir bir
yetişkini belirleyebilme ve bu kişiye nasıl yaklaşacağını tarif edebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Ders kitabında güvenliği tehdit edebilecek kişi ve durumlar ile bu durumlar karşısında yapılması gerekenler
üzerinde durulmuş; ancak toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusu üzerinde durulmamıştır.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda; Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve
Önyargılar ile Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konuları için 24 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin 4-7. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo
31’de verilmiştir.
Tablo 31. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram
Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

SRP
(f)

SB
(f)

İHYD
(f)

Toplam
(f)

Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının
Toplumsal İnşası

-

5

2

7

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar

1

3

2

6

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

7

3

3

13

Toplam

8

11

7

26

Konular

Dersler

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleri; 4-7.
sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında Sosyal Bilgiler ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
derslerinin öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusuyla, ardından sırasıyla Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal
Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konularının
öğrenme hedefleri 4-7. sınıf Sınıf Rehberlik Programı, Sosyal Bilgiler ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi
derslerinin öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri en fazla ilişkilendirilen Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet (TCTŞ) konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; TCTŞ’nin bütün biçimleriyle yanlış ve insan hakkı
ihlali olduğu ve toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargıların, şiddet ve ayrımcılığın nedeni olabileceği ile ilgili
ana fikirler kapsamında yer aldığı belirlenmiştir. 9-12 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri
ikinci sırada ilişkilendirilen Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusu
kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; sosyal ve kültürel normlar ve dini inanışların, toplumsal cinsiyet rollerini
etkileyen faktörlerden bazıları olması ile bireylerin kendileri hakkında nasıl hissettiği, cinsiyet kimliklerini
başkalarına nasıl tanımladıklarının kendilerine özgü bir şey olduğu ve buna saygı duyulmasıyla ilgili ana fikirler
kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir. Son olarak bu yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve
Önyargılar konusunun öğrenme hedeflerinin ailelerde, arkadaşlıklarda, ilişkilerde, topluluklarda ve toplumda;
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve güç dengesizliklerinin olması ile cinsiyetlere ilişkin kalıp yargıların, ön
yargılara ve eşitsizliğe sebebiyet verdiğiyle ilgili ana fikirler kapsamında yer aldığı belirlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramının 9-12 yaş grubundaki 24 öğrenme hedefi, 4-7. sınıf düzeyi
öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 26 kez ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi öğretim
programlarında bir kazanım birden fazla öğrenme hedefiyle ilişkilendirildiği için kazanımların Teknik Rehber’deki
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilme sayısı fazla gibi düşünülebilir; ancak bu kavramın 24 öğrenme hedefinin
sadece 10’u tam olarak, 2’si ise kısmen 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu
kavram kapsamındaki öğrenme hedeflerinin yarısı (12) ise 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir.
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4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 32’de verilmiştir.
Tablo 32. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Sosyal ve kültürel normlar ve dini inanışlar, toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen faktörlerden
bazılarıdır.
Toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Toplumsal cinsiyet rollerinin, sosyal normlar, kültürel normlar ve dini inanışlardan etkilenme biçimlerini
tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Birçok faktörün toplumsal cinsiyet rollerini etkilediğini kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Bireylerin kendileri hakkında nasıl hissettiği, cinsiyet kimliklerini başkalarına nasıl tanımladıkları
kendilerine özgün bir şeydir ve buna saygı duyulmalıdır.
Kendi cinsiyet kimliğini kabullenebilme ve başkalarının cinsiyet kimliğine saygı gösterebilme (beceri).

Kısmen

3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Ailelerde, arkadaşlıklarda, ilişkilerde, topluluklarda ve toplumda; toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri
ve güç dengesizlikleri vardır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aşılabilmesi yönünde herkesin sorumluluk taşıdığı inancını benimseyebilme
(tutum)

Tam olarak

Kendi evinde, okulunda ve topluluğunda kurduğu ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyici tutumlar
sergileyebilme (beceri)

Tam olarak

3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Cinsiyetlere ilişkin kalıp yargılar, önyargılar ve eşitsizliğe sebebiyet verir.
Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar ve önyargıları tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargıların ve beklentilerin, insanların hayatlarını yaşama biçimleri üzerinde hem
olumlu hem de olumsuz etkilerinin bulunduğunun farkına varabilme (bilgi)

Tam olarak

Toplumsal cinsiyet rollerinin adil olup olmadığını sorgulayabilme ve adil olmayan ve sonuç; olarak bireylere
zarar veren uygulamalara karşı çıkma yolunda çaba gösterebilme (beceri)

Tam olarak

3.3.Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: TCŞT bütün biçimleriyle yanlıştır ve insan hakkı ihlalidir.
TCTŞ’nin örneklerini sıralayabilme (örneğin, zorbalık, cinsel taciz, psikolojik şiddet, aile içi şiddet, tecavüz,
genital sakatlama, EYZE, homofobik şiddet gibi) ve TCTŞ’nin uygulanabildiği okul, ev, kamusal alan ya da
internet gibi alanları tespit edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum)
Kendisi ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini
taşıması halinde güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler
geliştirebilme (beceri)

Tam olarak

Kısmen

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen
faktörler, cinsiyet kimliğine saygı gösterme, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve güç dengesizlikleri, cinsiyetlere
ilişkin kalıp yargı ve önyargıların yol açtığı etkiler, toplumsal cinsiyet şiddetinin tanınması, bunun örneklerinin
sıralanması, bu tür şiddetin insan hakkı ihlali olduğunun fark edilmesi, bu tür bir şiddet karşısında neler
yapılabileceğinin kazandırılması gibi 9-12 yaş grubu için toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet
konusunda temel bilgi ve becerilere yönelik öğrenme hedeflerinin ön plana çıktığı gözlenmiştir.
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Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı Grafik
14’te verilmiştir.
Grafik 14. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kapsamındaki Konulara İlişkin Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
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Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı öğrenme hedefleri, 4-7. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en
fazla 4. sınıf düzeyindeki kazanımlarla, en az ise 5. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 4. sınıf
düzeyinde en fazla Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle, en az Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişki kurulmuştur. 5. sınıf düzeyinde ise
sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle ilişki kurulabilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi
kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir
seyir izlemiştir. Bu görünüm, toplumsal cinsiyet kavramının bu yaş grubunda gelişimsel bir yaklaşımla ele
alınmadığı göstermektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 33’te verilmiştir.
Tablo 33. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Sosyal ve kültürel normlar ve dini inanışlar, toplumsal cinsiyet rollerini etkileyen faktörlerden bazılarıdır.
Kendisinin toplumsal cinsiyet rollerini nasıl değerlendirdiğini etkileyen sosyal, kültürel ve dini inanışlar üzerinde düşünebilme (beceri)
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Bireylerin kendileri hakkında nasıl hissettiği, cinsiyet kimliklerini başkalarına nasıl tanımladıkları kendilerine özgün bir şeydir ve
buna saygı duyulmalıdır.
Cinsiyet kimliğini tarif edebilme (bilgi)
Bir kimsenin cinsiyet kimliğinin biyolojik cinsiyetiyle bir olmayabileceğini açıklayabilme (bilgi)
Herkesin bir cinsiyet kimliğinin olduğunu kabul edebilme (tutum)
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Ailelerde, arkadaşlıklarda, ilişkilerde, topluluklarda ve toplumda; toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve güç dengesizlikleri vardır.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini tanımlayabilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin; ailelerde, arkadaşlıklarda, topluluklarda ve toplumdaki güç; dengesizlikleri ile ne şekilde ilişkili olduğunu tarif
edebilme (bilgi)
İlişkilerde toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve güç; dengesizliğinin ortaya çıkardığı (toplumsal cinsiyet temelli şiddet gibi) olumsuz sonuçları akılda
tutabilme (bilgi)
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Cinsiyetlere ilişkin kalıp yargılar, önyargılar ve eşitsizliğe sebebiyet verir.
Toplumsal cinsiyet temelli farkların, özellikle bir bireyin beklenen normlara göre davranmadığı zamanlarda sömürüye ve eşitsiz muameleye neden
olduğunu anlayabilme (tutum)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
3.3.Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar, şiddetin ve ayrımcılığın nedeni olabilir.
Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılarını; zorbalığa, ayrımcılığa, tacize ve cinsel şiddete hangi biçimlerde yol açabileceğini açıklayabilme (bilgi)
TCTŞ ve cinsel tacizin iktidar ve tahakküm kurmayla ilgili suçlar olduğunu ve bir kimsenin cinsel isteklerini bastıramamasının bir sonucu
olmadığını açıklayabilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin nedenleri arasında
olduğunu kavrayabilme (tutum)
Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığına ve TCTŞ’ye karşı çıkma yönünde tutum sergileyebilme (beceri

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok toplumsal cinsiyet
rollerini etkileyen sosyal, kültürel, dini inanışlar, cinsiyet kimlikleri ve bu kimliklere saygı, toplumsal cinsiyet
eşitsizlikleri ve güç dengesizlikleri, toplumsal cinsiyet temelli farkların sömürü ve eşitsiz muameleye açık olması
ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubunda özellikle toplumsal cinsiyet temelli farkların neler olduğu ve
toplumda ne gibi olumsuz örneklerinin görülebileceğine ilişkin bilinçlenmeleri açısından bu tür hedeflere de
yer verilmesi önemli görülmektedir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 4-7. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 9-12 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sosyal
Bilgiler dersi öğretim programı kazanımları ardından Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur (Bkz. Tablo
31). Bu doğrultuda 4, 5, 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları ile İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında yer alan Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Normların Toplumsal İnşası konusu başta olmak üzere Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
ile Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konularının öğrenme hedefleriyle Sosyal Bilgiler dersi kazanımları
ilişkilendirilmiştir.

Metin Kutusu 40: Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu
öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kazanımları:
SB.6.1.1. Sosyal rollerin zaman içerisindeki değişimini inceler.
SB.6.6.6. Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.

Metin Kutusu 41: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefiyle
ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kazanımları:
SB.7.7.3 Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
SB.6.6.6. Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.
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Metin Kutusu 42: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen
Sosyal Bilgiler Öğretim Programı kazanımları:
SB.7.7.3 Çeşitli kültürlere yönelik kalıp yargıları sorgular.
SB.6.6.6. Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal
İnşası konusunun öğrenme hedeflerinin Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alma biçimiyle ilgili kitaplardan
kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin Sosyal Bilgiler ders kitaplarında yer alma biçimi
ise, ders kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu kapsamında Sosyal Bilgiler
dersi kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden biri “Toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayabilme”
hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen ders kazanımlarının Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alma biçimi
incelenmiştir. Ders kitabında rol kavramı ve rollerin zaman içindeki değişimi üzerine bilgi metinleri, sorular,
verilen bir örnek durumda hangi rollerin yer aldığını belirleme çalışması yer almıştır (Görsel 63).
Görsel 63: Toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca farklı grup ve kurumlardaki roller ve bu rollere ilişkin beklenen davranışların neler olduğunu belirtmeye
yönelik bir çalışmaya yer verilmiştir. Bu çalışmalarda öğrenme hedefinin (Toplumsal cinsiyet rollerini
tanımlayabilme) toplumsal cinsiyet rollerine odaklanması nedeniyle kısmen karşılandığı belirtilebilir.
Yine bu öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan Sosyal Bilgiler kazanımı için ders kitabında toplumsal hayatta
başarılarıyla gündeme gelen kadınlardan örneklere, örneklerle ilgili sorulara, Tarihte Türk kadınına verilen
önemle ilgili örneklere, Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle kadınlara sağlanan haklara ilişkin bilgi metnine,
konuyla ilgili sorulara, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete ilişkin bilgi metni, sorulara yer verilmiştir (Görsel 64).
Görsel 64: Toplumsal cinsiyet rollerini tanımlayabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

147

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

Ayrıca geçmişten günümüze Türk kadını başlıklı pano çalışmasına ders kitabında yer verilmiştir (6. Sınıf Sosyal
Bilgiler Ders Kitabı, 2021). Türk kadının toplumdaki yerine ilişkin bu çalışmaların “Toplumsal cinsiyet rollerini
tanımlayabilme” öğrenme hedefini karşıladığı belirtilebilir.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu kapsamında Sosyal Bilgiler
dersinin aynı kazanımı ile ilişkilendirilen diğer öğrenme hedefleri ise, “Toplumsal cinsiyet rollerinin, sosyal
normlar, kültürel normlar ve dini inanışlardan etkilenme biçimlerini tanımlayabilme” ile “Birçok faktörün
toplumsal cinsiyet rollerini etkilediğini kavrayabilme” hedefleri olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen kazanımın
ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında toplumsal hayatta başarılarıyla gündeme gelen
kadınlardan örneklere, örneklerle ilgili sorulara, Tarihte Türk kadınına verilen önemle ilgili örneklere, Medeni
Kanun’un kabul edilmesiyle kadınlara sağlanan haklara ilişkin bilgi metnine, konuyla ilgili sorulara, kadına
yönelik ayrımcılık ve şiddete ilişkin bilgi metni, sorulara yer verilmiştir (Görsel 65).
Görsel 65: Toplumsal cinsiyet rollerinin, sosyal normlar, kültürel normlar ve dini inanışlardan etkilenme biçimlerini
tanımlayabilme; Birçok faktörün toplumsal cinsiyet rollerini etkilediğini kavrayabilme öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca geçmişten günümüze Türk kadını başlıklı pano çalışmasına yer verilmiştir (MEB 6. Sınıf Sosyal Bilgiler
Ders Kitabı, 2021). Bu çalışmaların belirtilen öğrenme hedeflerini karşıladığı, toplumsal cinsiyet rollerini
etkileyen faktörlere değinildiği belirtilebilir.
Bu konu kapsamında Sosyal Bilgiler dersinin bir kazanımı da “Kendi cinsiyet kimliğini kabullenebilme
ve başkalarının cinsiyet kimliğine saygı gösterebilme” öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir. Bu hedefle
ilişkilendirilen kazanımın Sosyal Bilgiler ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında, diğer
bireylerin farklı özelliklerini saygı ile karşılamaya ilişkin açık uçlu sorulara, farklılık ve farklılıklara saygıyla
ilgili açıklama metnine, konuyla ilgili şiirler ve şiirlerle ilgili açık uçlu sorulara, farklılıklarla ilgili örneklere yer
verilmiştir (Görsel 66) (Tuna, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2020).
Görsel 66: Kendi cinsiyet kimliğini kabullenebilme ve başkalarının cinsiyet kimliğine saygı gösterebilme öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Bu açıklama ve çalışmaların söz konusu öğrenme hedefini kısmen karşıladığı, farklılıklar ve farklılıklara saygıya
odaklanan ders kitabındaki çalışmalarda cinsiyet kimliğine vurgu yapılmadığı belirlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu kapsamında Sosyal Bilgiler dersinin bir
kazanımı öğrenme hedeflerinden “Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar ve önyargıları tanımlayabilme”
hedefi ile ilişkilendirilmiştir. Bu hedefle ilişkilendirilen kazanımın ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir.
Ders kitabında farklı kültürlere yönelik kalıp yargılara ilişkin bilgi ve örneklere, sorulara ve araştırma görevlerine,
çeşitli kültürlere yönelik bilinen ve öğrenilenlerin karşılaştırılmasına yönelik çalışmaya yer verilmiştir (7. Sınıf
Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2019). Ders kitabındaki çalışmalar farklı kültürlere yönelik kalıp yargıları betimleme
ve sorgulamaya yönelik olduğu için “Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar ve önyargıları tanımlayabilme”
öğrenme hedefi kısmen ilişkilendirilebilmiştir. Yine bu konu kapsamında “Toplumsal cinsiyet temelli kalıp
yargıların ve beklentilerin, insanların hayatlarını yaşama biçimleri üzerinde hem olumlu hem de olumsuz
etkilerinin bulunduğunun farkına varabilme” öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sosyal Bilgiler kazanımlarının
ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Buna göre ders kitabında toplumsal hayatta başarılarıyla gündeme
gelen kadınlardan örneklere, örneklerle ilgili sorulara, Tarihte Türk kadınına verilen önemle ilgili örneklere,
Medeni Kanun’un kabul edilmesiyle kadınlara sağlanan haklara ilişkin bilgi metnine, konuyla ilgili sorulara,
kadına yönelik ayrımcılık ve şiddete ilişkin bilgi metni, sorulara yer verilmiştir. Ayrıca geçmişten günümüze Türk
kadını başlıklı pano çalışmasına yer verilmiştir (MEB 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2021). Bu çalışmalarda
kalıp yargı ve beklentilere yer verilmeden kadının toplumdaki yeri, olumlu ve olumsuz örneklerle birlikte ele
alındığı için söz konusu çalışmaların, “Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargıların ve beklentilerin, insanların
hayatlarını yaşama biçimleri üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin bulunduğunun farkına
varabilme” hedefine kısmen yönelik olduğu belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler dersinin bu öğrenme hedefiyle
ilişkili diğer bir kazanımı için de ders kitabında farklı kültürlere yönelik kalıp yargılara ilişkin bilgi ve örneklere,
sorulara ve araştırma görevlerine, çeşitli kültürlere yönelik bilinen ve öğrenilenlerin karşılaştırılmasına yönelik
çalışmaya yer verilmiştir (7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, 2019). Bu çalışmaların ise söz konusu öğrenme
hedefini kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu kapsamında Sosyal Bilgiler dersinin bir kazanımıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefi, “TCTŞ’nin örneklerini sıralayabilme (örneğin, zorbalık, cinsel taciz, psikolojik
şiddet, aile içi şiddet, tecavüz, genital sakatlama, EYZE, homofobik şiddet gibi) ve TCTŞ’nin uygulanabildiği
okul, ev, kamusal alan ya da internet gibi alanları tespit edebilme” hedefi olmuştur. Ders kitabında çocuk
haklarından yararlanmaya yönelik örneklere, örneklerle ilgili sorulara, çocuk haklarının ihlal edildiği durumlara
örnekler, örneklerle ilgili sorulara ve pano çalışmasına yer verilmiştir (6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı,
2021). Ancak bu çalışmalarda öğrenme hedefinde belirtilen toplumsal cinsiyet temelli şiddet örneklerine
yer verilmemiştir. Bu konu kapsamında Sosyal Bilgiler dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen diğer öğrenme
hedefi “Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilme” hedefi
olmuştur. Ders kitabında çocuk haklarından yararlanmaya yönelik örneklere, örneklerle ilgili sorulara, çocuk
haklarının ihlal edildiği durumlara örnekler, örneklerle ilgili sorulara ve pano çalışmasına yer verilmiştir. Ayrıca
katılım hakkı ve düşünce özgürlüğü ile ilgili bilgi metni ve sorulara yer verilmiştir. (Yıldırım, Kaplan, Kuru ve
Yılmaz, 2021). Ders kitabındaki bu çalışmalarda toplumsal cinsiyet temelli şiddete değinilmemiş, çocuk hakları
ihlalleri üzerinde durulmuştur, bu nedenle ders kitabı çalışmaları söz konusu öğrenme hedefleriyle kısmen
ilişkilendirilebilmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
diğer bir program Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme
hedefleri Sınıf Rehberlik Programı dersi kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet (TCTŞ) konusu olmuştur. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu
öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programının kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 43: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik programı kazanımı:
R.4.9. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.
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Metin Kutusu 44: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.7.22. Zorbalık ve türlerini bilir.
R.6.22. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.4.1. Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.
R.4.29. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimiyle ilgili etkinlik kitaplarından kanıtlar
sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitapları incelenerek kısaca özetlenmiş
tir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Toplumsal cinsiyet rollerinin adil olup olmadığını sorgulayabilme ve adil
olmayan ve sonuç olarak bireylere zarar veren uygulamalara karşı çıkma yolunda çaba gösterebilme (beceri)”
hedefi olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, adil olmayı güçlendirmek için “hak
savunuculuğu” yapmaya ilişkin hak savunuculuğu ile ilgili bulmaca ve bulmacayla ilgili açık uçlu sorulara,
hak savunuculuğu kavramını açıklamaya ve açık uçlu sorulara, hak savunuculuğu ile ilgili hikâye ve açık uçlu
sorulara, hak savunuculuğu gerektiren durumları gözlemleme ve sınıfta paylaşma çalışmasına yer verilmiştir
(İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (Toplumsal cinsiyet rollerinin adil olup olmadığını sorgulayabilme ve adil olmayan ve sonuç
olarak bireylere zarar veren uygulamalara karşı çıkma yolunda çaba gösterebilme (beceri)) kısmen karşılandığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde toplumsal cinsiyet rollerinin adil olup olmadığı üzerinde durulmamış, adil
olmayı güçlendirmek için hak savunuculuğu konusu üzerinde durulmuştur.
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “TCTŞ’nin örneklerini sıralayabilme (örneğin, zorbalık, cinsel taciz, psikolojik şiddet, aile içi
şiddet, tecavüz, genital sakatlama, EYZE, homofobik şiddet gibi) ve TCTŞ’nin uygulanabildiği okul, ev, kamusal
alan ya da internet gibi alanları tespit edebilme (bilgi); Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan
hakkı ihlali olduğunu kavrayabilmek (tutum); Kendisi ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete
maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini taşıması halinde güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme
ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, zorbalık ve zorbalık türleriyle ilgili gazete haberine, zorbalık
tanımına ve açık uçlu soruya, örnek olaylarla zorbalık türlerini eşleştirme çalışmasına, zorbalık türleriyle ilgili
bilgi metnine, zorbalıkla ilgili açık uçlu sorulara, zorbalık olaylarını gözlemleme çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 67) (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 67: TCTŞ’nin örneklerini sıralayabilme (örneğin, zorbalık, cinsel taciz, psikolojik şiddet, aile içi şiddet, tecavüz, genital
sakatlama, EYZE, homofobik şiddet gibi) ve TCTŞ’nin uygulanabildiği okul, ev, kamusal alan ya da internet gibi alanları tespit
edebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (TCTŞ’nin örneklerini sıralayabilme (örneğin, zorbalık, cinsel taciz, psikolojik şiddet, aile içi
şiddet, tecavüz, genital sakatlama, EYZE, homofobik şiddet gibi) ve TCTŞ’nin uygulanabildiği okul, ev, kamusal
alan ya da internet gibi alanları tespit edebilme (bilgi)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde
zorbalık ve zorbalık türlerine ilişkin çalışmalara yer verilmiş, zorbalık türlerinde tanım olarak cinsel zorbalık ve
sanal zorbalık tanımlanmış; ancak toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilişkilendirilmemiştir. Etkinlik örneğinde
verilen örneklerde de mala ve eşyaya zarar verme zorbalığı, sosyal/ilişkisel zorbalık, sanal/siber zorbalık,
fiziksel zorbalık, sözel zorbalık üzerinde durulmuştur.
Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin 4. sınıf düzeyinde
etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Uyarı yönergeleri ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin
bilgi metnine, konuyla ilişkili canlandırılacak senaryolara, canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla
ilgili açıklamaya yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 68). (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 68: Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilmek (tutum); Kendisi
ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini taşıması halinde
güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Yine kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında 6. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin belirtilen
yönergelere uygun olarak hareket ederek hedefe ulaşmalarını sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına,
konuyla ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliğini korumayla ilgili yönergeyi inceleme, yönergeye uyma
ve uymama durumlarında karşılaşılacakları ifade etme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 69) (Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 69: Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilmek (tutum); Kendisi
ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini taşıması halinde
güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneklerinde söz
konusu öğrenme hedeflerinin (Toplumsal cinsiyet temelli şiddetin her türlüsünün insan hakkı ihlali olduğunu
kavrayabilmek (tutum); Kendisi ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor
olması ya da bunun endişesini taşıması halinde güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl
konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde
sağlık, yaşam ve güvende olma hakkı, sağlık ve güvenlikle ilgili yönergelere uyma ve kişisel güvenliği sağlama
üzerine odaklanılmış, kişisel güvenliği sağlama kapsamında toplumsal cinsiyet temelli şiddet ele alınmamıştır.
Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korumaya ilişkin iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin malzemeler ve bunlarla ilgili açık uçlu sorulara, “tehlike” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili soru
ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlike durumlar ve bu durumlarda kaza olmaması için yapılabileceklerle
ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli yerlere ilişkin açıklamaya, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman davet
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Görsel 70: Kendisi ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun endişesini
taşıması halinde güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair yöntemler geliştirebilme
(beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu öğrenme
hedefinin (Kendisi ya da tanıdığı birinin toplumsal cinsiyet temelli şiddete maruz bırakılıyor olması ya da bunun
endişesini taşıması halinde güvenebileceği bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşabileceğine dair
yöntemler geliştirebilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde okulda tehlikeli yerler
ve güvenliği sağlamaya ilişkin çalışmalara odaklanılmış, riskli ve tehlikeli durumlar kapsamında toplumsal
cinsiyet temelli şiddet ele alınmamıştır.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda; Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve
Önyargılar ile Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konuları için 25 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin 8-10. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular
Tablo 34’te verilmiştir.
Tablo 34. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram
Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

SRP
(f)

SBTK
(f)

İTA
(f)

DKAB
(f)

Toplam
(f)

Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının
Toplumsal İnşası

-

1

2

-

3

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar

4

-

4

1

9

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

1

3

-

-

4

Toplam

5

4

6

1

16

Konular

Dersler

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleri; 8-10.
sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında en çok T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim
programı kazanımlarıyla, ardından da Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. En az ise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kazanımları (bir kazanım) bu kavramın öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun
öğrenme hedefleriyle bulunmuştur. Bunu Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu izlemiş, ardından
8-10. sınıf düzeyi öğretim programı kazanımlarıyla en az ilişkilendirilen ise Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal
Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusu öğrenme hedefleri olmuştur. Bu kapsamda Sağlık Bilgisi ve
Trafik Kültürü dersi öğretim programından bir, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programından
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iki kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 12-15 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet
ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, toplumsal
cinsiyet rolleri ve normlarının insanların yaşamını etkilediği, romantik ilişkilerin toplumsal cinsiyet rolleri ve
toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle olumsuz etkilenebileceğine ilişkin ana fikirler altında yer aldığı
görülmektedir. Yine 12-15 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu
kapsamındaki öğrenme hedefleri, toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar ve önyargıların; erkeklerin, kadınların
ve farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireylerin muamele görme biçimini ve yapabilecekleri tercihlerini
etkilediği ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin, bireylerin cinsel davranış ve hayat planı üzerinde eşit karar hakkını
desteklediğine ilişkin ana fikirler altında yer almıştır. 12-15 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
(TCTŞ) konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde ise, yetişkinler, gençler ve otoriter konumdaki
insanlar tarafından uygulanan TCTŞ’nin tüm biçimleriyle insan hakkı ihlali olduğuna ilişkin ana fikir kapsamında
yer aldığı gözlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramındaki 12-15 yaş grubundaki 25 öğrenme hedefi, 8-10. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla 16 kez ilişkilendirilmesine rağmen, bu kavram kapsamındaki öğrenme
hedeflerinin hiçbirinin öğretim programı kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır. Bu kavram
kapsamındaki 25 öğrenme hedefinin 11’inin 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarında kısmen karşılığı
bulunmuş, 14 öğrenme hedefi ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 35’te verilmiştir.
Tablo 35. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet rolleri ve normları, insanların yaşamlarını etkiler.
Toplumsal cinsiyet rollerinin ve beklentilerinin değiştirilebileceğinin farkına varabilme (tutum)

Kısmen

3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Romantik ilişkiler, toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle
olumsuz etkilenebilir.
Flört şiddeti ve şiddetin toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargılarıyla olan yakın ilişkisini tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar ve önyargılar; erkeklerin, kadınların ve farklı cinsel
yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireylerin muamele görme biçimini ve yapabilecekleri tercihleri etkiler.
Toplumun erkekleri, kadınları, farkı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal
normlar tarafından belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi)

Kısmen

Tüm insanlara eşit muamele etmenin önemini kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Toplumsal cinsiyet normlarına uymayan insanlara karşı önyargılı davranışların, onların karar verme biçimlerini,
hatta sağlıklarını olumsuz etkileyebildiğinin farkında olabilme (tutum)

Kısmen

Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne şekilde etkilediği üzerine
düşünebilme (beceri)

Kısmen

3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsel davranışlar ve hayat planı üzerinde eşit karar hakkını
destekler.
Toplumsal cinsiyet rollerinin; cinsel davranışlar, korunma araçlarının kullanımı ve hayat planlamasına ilişkin karar
vermeyi hangi biçimlerde etkilediğini sıralayabilme (tutum)

Kısmen

3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: Yetişkinler, gençler ve otoriter konumdaki insanlar tarafından uygulanan TCTŞ, tüm biçimleriyle
bir insan hakkı ihlalidir.
Yakın partner şiddeti ve tecavüz dahil, cinsel taciz ve TCTŞ’nin iktidar ve tahakkümle ilgili suçlar olduğunu; bir
kimsenin cinsel isteklerini bastıramamasının bir sonucu olmadığını akılda tutabilme (bilgi)

Kısmen

TCTŞ’nin fark edilmesi ve azaltılması için spesifik stratejiler geliştirebilme (bilgi)

Kısmen
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: Yetişkinler, gençler ve otoriter konumdaki insanlar tarafından uygulanan TCTŞ, tüm biçimleriyle
bir insan hakkı ihlalidir.
Şiddetin yaşandığı yerde bulunanların ve şiddetin tanıklarının; müdahil olmak için bazı güvenli adımlar
atabileceğini ve aynı zamanda şiddetten duygusal olarak etkilenebileceğini fark edebilme (bilgi)

Kısmen

TCTŞ’nin önlenmesine ve TCTŞ’den hayatta kalanlara destek olan güvenilir yetişkinlere ve hizmetlere erişmenin
yollarını bulabilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok günlük yaşamda karşılaşılabilecek
durumlarla ilgili olduğu, bu yaş grubunun bilinçli olması gerektiği flört şiddeti, toplumsal cinsiyet temelli kalıp
yargı ve ön yargıların insanların muamele görme biçimleri, yapabilecekleri tercihleri etkileyebileceği, toplumsal
cinsiyet rollerinin hayat planlanmasına ilişkin kararları etkilemesi ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Özellikle bu yaş
grubunda yer alması önemli görülen yakın partner şiddeti ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile toplumsal
cinsiyet temelli şiddete karşı yapılabileceklere ilişkin öğrenme hedefleriyle ilişki kurulabilmiştir. Bu kavramın
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 15’te verilmiştir.
Grafik 15. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

Bu kavramın öğrenme hedefleri, 8-10. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en fazla 8. sınıf kazanımlarıyla,
daha sonra azalarak sırasıyla 9 ve 10. sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 8. sınıf kazanımları
en fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken,
en az ise Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu
kavram kapsamındaki öğrenme hedefleri en az 10. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiş, bu sınıf
düzeyinde sadece Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişki kurulabilmiştir. Sınıf düzeyi arttıkça öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanım sayısı düşmüştür.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 36’da verilmiştir.
Tablo 36. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet rolleri ve normları, insanların yaşamlarını etkiler.
Toplumsal cinsiyet normlarının kişiliği, istekleri, pratikleri ve davranışları etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet normlarının zararlı olabilme ve insanların tercihlerini ve davranışlarını olumsuz etkileyebilme biçimlerini irdeleyebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet normlarına ilişkin inanışların toplumlar tarafından üretildiğinin farkında olabilme (tutum)
Evde, okulda ve yaşadığı toplulukta; daha olumlu toplumsal cinsiyet rollerinin gelişmesini sağlayabilecek gündelik eylemlerde bulunabilme
(beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Bireylerin kendileri hakkında nasıl hissettiği, cinsiyet kimliklerini başkalarına nasıl tanımladıkları kendilerine özgün bir şeydir ve
buna saygı duyulmalıdır.
Cinsiyet kimliğini tarif edebilme (bilgi)
Bir kimsenin cinsiyet kimliğinin biyolojik cinsiyetiyle bir olmayabileceğini açıklayabilme (bilgi)
Herkesin bir cinsiyet kimliğinin olduğunu kabul edebilme (tutum)
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Romantik ilişkiler, toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet kalıp yargıları nedeniyle olumsuz etkilenebilir.
Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal cinsiyete dayalı kalıp yargıların romantik ilişkiler üzerindeki etkilerini (hem erkeklik hem de kadınlık
rolleri üzerinden) analiz edebilme (bilgi)
Zararlı toplumsal cinsiyet rolleri ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının ilişkiler üzerindeki etkilerinin farkında olabilme (tutum)
İlişkilerdeki toplumsal cinsiyet rollerini ve kalıp yargıları sorgulayabilme (beceri)
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılar ve önyargılar; erkeklerin, kadınların ve farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden
bireylerin muamele görme biçimini ve yapabilecekleri tercihleri etkiler.
Tüm biçimleriyle toplumsal cinsiyet temelli önyargılara örnekler verebilme (bilgi)
İnsanlara toplumsal cinsiyet temelli önyargılar taşımadan yaklaşabilen bir tutum sergileyebilme (beceri)
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet eşitliği, bireylerin cinsel davranışlar ve hayat planı üzerinde eşit karar hakkını destekler.
Cinselliğin dahil olduğu bir ilişkideki toplumsal cinsiyet eşitliğinin özelliklerini tarif edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet bakımından daha eşitlikçi rollerin daha sağlıklı bir cinsel ilişkiye nasıl katkı sağlayabileceğini analiz edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin neden daha sağlıklı cinsel ilişkilerin bir bileşeni olduğunu savunabilme (tutum)
Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı ilişkiler geliştirebilme (beceri)

3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: Yetişkinler, gençler ve otoriter konumdaki insanlar tarafından uygulanan TCTŞ, tüm biçimleriyle bir insan hakkı ihlalidir.
TCTŞ’nin yetişkinler, gençler ve otoriter konumdaki insanlar tarafından uygulanabileceğini ve her zaman yanlış olduğunu kavrayabilme (tutum)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyet rolleri ve
normlarının insanların yaşamını etkilemesi, özellikle yine bu yaş grubu ihtiyaçları doğrultusunda olduğu
düşünülen romantik ilişkilerin toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargılar nedeniyle olumsuz etkilenebileceği ile
ilgili olduğu saptanmıştır. Ayrıca yine ilişki kurulamayan öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyet temelli kalıp
yargı ve ön yargıların insanların muamele görme biçimleri, yapabilecekleri tercihleri etkileyebileceği, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin bireylerin cinsel davranışları ve hayat planları üzerinde eşit karar hakkını desteklemesi,
toplumsal cinsiyet temelli şiddetin toplumun her kesimi tarafından uygulanabileceği ve toplumsal cinsiyet
temelli şiddetin yanlışlığı ile ilgili olduğu saptanmıştır.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 8-10. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 12-15 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
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12-15 yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı kazanımları ardından Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları olmuştur (Bkz. Tablo 34). Bu doğrultuda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı ile
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında yer alan konulardan en fazla Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedefleri T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunu Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
konusu izlemiştir. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusundaki öğrenme hedefleri ise bu dersin
kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 45: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımı:
ITA8.4.3. Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin toplumsal hayata yansımalarını kavrar.

Metin Kutusu 46: Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretim Programı kazanımı:
ITA8.4.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramının T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
konusunun öğrenme hedeflerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alma biçimiyle ilgili
kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders
kitabında yer alma biçimi ise, ders kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusunun T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersinin bir kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Toplumsal cinsiyet rollerinin
ve beklentilerinin değiştirilebileceğinin farkına varabilme (tutum)” hedefi olmuştur. T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük ders kitabı incelendiğinde, hukuk alanında yapılan inkılaplara, Türk Medeni Kanunu’nun kabul
edilmesine, bu kanun ile kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin bilgi metnine ve açık uçlu
sorulara yer verilmiştir. Ayrıca toplumsal alanda yapılan inkılaplara, bu inkılapların toplumsal ve ekonomik
hayata etkileri kapsamında özellikle kadınlara tanınan haklara ilişkin bilgi metnine, açık uçlu sorulara, araştırma
görevine yer verilmiştir (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı, 2019). Ders kitabındaki metin
ve çalışmalar incelendiğinde, inkılaplarla birlikte kadınlara tanınan haklara yer verilmesi nedeniyle Teknik
Rehber’de ilişkilendirilen öğrenme hedefini karşıladığı, kadınların toplum hayatındaki değişen rollerine yer
verildiği düşünülmüştür.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin
bir kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Toplumun erkekleri, kadınları, farkı cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal normlar tarafından belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi);
Tüm insanlara eşit muamele etmenin önemini kavrayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük ders kitabı incelendiğinde, hukuk alanında yapılan inkılaplara, Türk Medeni Kanunu’nun kabul
edilmesine, bu kanun ile kadınlara sağlanan sosyal ve ekonomik haklara ilişkin bilgi metnine ve açık uçlu
sorulara yer verilmiştir (Görsel 71) (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
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Görsel 71: Toplumun erkekleri, kadınları, farkı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal
normlar tarafından belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi); Tüm insanlara eşit muamele etmenin önemini kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca toplumsal alanda yapılan inkılaplara, bu inkılapların toplumsal ve ekonomik hayata etkileri kapsamında
özellikle kadınlara tanınan haklara ilişkin bilgi metnine, açık uçlu sorulara, araştırma görevine yer verilmiştir
(Görsel 72) (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
Görsel 72: Toplumun erkekleri, kadınları, farkı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal
normlar tarafından belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi); Tüm insanlara eşit muamele etmenin önemini kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ders kitabındaki metin ve çalışmalar incelendiğinde, inkılaplarla birlikte kadınlara tanınan haklara, inkılapların
toplum ve ekonomik hayata etkilerine yer verilmesi nedeniyle Teknik Rehber’de ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini kısmen karşıladığı düşünülmüştür. Öğrenme hedeflerinden birinde (Toplumun erkekleri, kadınları,
farkı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinden bireyleri nasıl tarif ettiğinin, toplumsal normlar tarafından
belirlendiğini akılda tutabilme (bilgi)) toplumdaki erkek, kadın rolleri dışında farklı cinsel yönelim ve cinsiyet
kimliğine yer verilmiştir. Bu nedenle Teknik Rehber’deki bu öğrenme hedefi tamamen karşılanamamıştır.
İlişkilendirilen diğer öğrenme hedefinin ise ders kitabında özellikle kadın hakları vurgusu olması nedeniyle
karşılandığı düşünülmüştür.
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Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen diğer
bir program Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri
Sınıf Rehberlik Programı dersi kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp
Yargılar ve Önyargılar konusu olmuştur. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleri
ise bir kazanımla ilişkilendirilebilmiştir. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
konusu öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programının kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 47: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.10.4. Yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.8.12. Davranışları ve değerleri arasında bağ kurar.
R.9.7. Yaşam değerlerinin farkına varır.

Metin Kutusu 48: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.8.15. İhtiyaç duyduğunda yardım arar.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimiyle ilgili etkinlik
kitaplarından kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitapları incelenerek
kısaca özetlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Toplumsal cinsiyet normlarına uymayan insanlara karşı önyargılı
davranışların, onların karar verme biçimlerini, hatta sağlıklarını olumsuz etkileyebildiğinin farkında olabilme
(tutum); Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne şekilde etkilediği
üzerine düşünebilme (beceri); Toplumsal cinsiyet rollerinin; cinsel davranışlar, korunma araçlarının kullanımı ve
hayat planlamasına ilişkin karar vermeyi hangi biçimlerde etkilediğini sıralayabilme (bilgi)” hedefleri olmuştur.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen
faktörleri açıklamaya ilişkin örnek durum ve örnek durumu tamamlama çalışmasına, karar vermeyi etkileyen
faktörlerle ilgili açıklamaya ve açıklamaya ilişkin açık uçlu sorulara, karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili
grafik oluşturma çalışmasına ve açık uçlu sorulara, üç önemli kararda karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili
her öğrencinin grafik oluşturması çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 73) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021).
Görsel 73: Toplumsal cinsiyet normlarına uymayan insanlara karşı önyargılı davranışların, onların karar verme biçimlerini, hatta
sağlıklarını olumsuz etkileyebildiğinin farkında olabilme (tutum); Toplumsal cinsiyet rollerinin; cinsel davranışlar, korunma
araçlarının kullanımı ve hayat planlamasına ilişkin karar vermeyi hangi biçimlerde etkilediğini sıralayabilme (bilgi) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedeflerinin (Toplumsal cinsiyet normlarına uymayan insanlara karşı önyargılı davranışların, onların
karar verme biçimlerini, hatta sağlıklarını olumsuz etkileyebildiğinin farkında olabilme (tutum); Toplumsal
cinsiyet rollerinin; cinsel davranışlar, korunma araçlarının kullanımı ve hayat planlamasına ilişkin karar vermeyi
hangi biçimlerde etkilediğini sıralayabilme (bilgi)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde
karar verme sürecini etkileyen faktörler, özellikle kişisel özellikler, aile, çevre ve zaman faktörleri üzerinde
durulmuştur, toplumsal cinsiyet normlarının ve rollerinin karar vermeyi etkilemesi üzerinde durulmamıştır.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde,
davranışlar ve değerler arasında bağ kurmaya ilişkin “değer” kavramının tanımına, çeşitli değerlerle bazı ikilem
durumları ve sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, davranışlar ve değerler arasındaki uyumu belirlemeye ilişkin
gözlem çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 74) (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021)
Görsel 74: Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne şekilde etkilediği üzerine
düşünebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne
şekilde etkilediği üzerine düşünebilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde değerler
ve davranışlar arasındaki ilişkiler ele alınmış, öğrenme hedefinde belirtilen değerler ile toplumsal cinsiyet
temelli önyargılar arasındaki ilişki ele alınmamıştır.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında, yaşam değerlerinin farkına varılmasına ilişkin yaşam
değerleri listesini paylaşarak konuyla ilgili açıklamaya, öğrencilerin sahip olduğu değerler ve değerlere ilişkin
yaşantı örnekleri yazma çalışmasına, değerlerle ilgili örnek durumlara, yazılan örneklere ilişkin açık uçlu
sorulara, öğrenci gruplarının belirlenen bir değerle ilgili pano hazırlama çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 75)
(Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 75: Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne şekilde etkilediği üzerine
düşünebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (Kendi değer yargılarının, kendi inanışını ve toplumsal cinsiyet temelli önyargılarını ne
şekilde etkilediği üzerine düşünebilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde değerler
genel olarak ele alınmış, değerlerin fark edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalara yer verilmiştir. Öğrenme
hedefinde belirtilen değerler ile toplumsal cinsiyet temelli önyargılar arasındaki ilişki ele alınmamıştır.
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi “TCTŞ’nin önlenmesine ve TCTŞ’den hayatta kalanlara destek olan güvenilir yetişkinlere ve
hizmetlere erişmenin yollarını bulabilme (beceri)” hedefi olmuştur. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelendiğinde, ihtiyaç duyduğunda yardım aramakla ilgili gazete haberine, açık uçlu soruya, örnek olay ve
örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, “yardım arama davranışı”nın tanımına, verilen bazı konu başlıkları ile ilgili
bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/nereye başvuracağını belirtmeye yönelik çalışmaya, tartışma sorularına,
yardıma ihtiyaç duyulan olayı ve olayla ilgili kimlere başvurulduğuna ilişkin yazma çalışmasına yer verildiği
tespit edilmiştir (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (TCTŞ’nin önlenmesine ve TCTŞ’den hayatta kalanlara destek olan güvenilir yetişkinlere
ve hizmetlere erişmenin yollarını bulabilme (beceri)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. İhtiyaç duyulduğunda
yardım arama davranışına odaklanan etkinlik örneğinde, daha çok aile ve okul ortamında ihtiyaç duyulan
durumlar ve yardım arama davranışı ele alınırken, toplumsal cinsiyet temelli şiddet durumunda yardım arama
konusu ele alınmamıştır.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda; Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve
Önyargılar ile Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konuları için 17 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin 11-12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular
Tablo 37’de verilmiştir.
Tablo 37. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram
Toplumsal
Cinsiyeti
Anlamak

SRP
(f)

YD
(f)

AİİT
(f)

Toplam
(f)

Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının
Toplumsal İnşası

-

-

-

-

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar

-

-

-

-

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

1

6

2

9

Toplam

1

6

2

9

Konular

Dersler

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik
Programı yanında Yabancı Dil ve T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. Belirtilen bu programların kazanımları Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı kapsamındaki
sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
Kalıp Yargılar ve Önyargılar konularının öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan hiçbir öğretim
programı kazanımıyla ilişkilendirilememiştir. 15-18+ yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Normlarının Toplumsal İnşası konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, bir kimsenin toplumsal cinsiyetle
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ilişkili hem kendi hem de başkalarının taşıdığı önyargıları sorgulamasının önemli olduğuna, homofobi ve
transfobinin çeşitli cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden bireylere zarar verdiğine ilişkin ana fikirler altında
yer aldığı gözlenmiştir. Yine 15-18+ yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, toplumsal normlar ve güç
dengesizliklerinin cinsel davranışları etkilediği ve cinsel zorlama, istismar ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet
riskini artırabildiğine ilişkin ana fikir altında yer aldığı gözlenmiştir. 15-18+ yaş grubunda Toplumsal Cinsiyet
Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin ise, yakın partner şiddetinin zararlı olduğu
ve buna maruz kalanlar için desteklerin mevcut olduğu ile toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmanın ve cinsel
taciz, zararlı davranışlar ve diğer TCTŞ türleri gibi insan hakları ihlallerine karşı çıkma konusunda herkesin
sorumluluk sahibi olduğuna ilişkin ana fikirler altında yer aldığı saptanmıştır.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramındaki 15-18+ yaş grubundaki 17 öğrenme hedefi, 11-12. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla 9 kez ilişkilendirilmiştir. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramındaki 17
öğrenme hedefinin hiçbirinin 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarında tam karşılığı bulunamamıştır. Bu
kavram kapsamındaki 17 öğrenme hedefinin sadece 3’ünün 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarında
kısmen karşılığı bulunmuş, 14 öğrenme hedefi ise hiç ilişkilendirilememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 38’de verilmiştir.
Tablo 38. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet eşitliğini savunma ve cinsel taciz, zararlı davranışlar ve diğer TCTŞ türleri gibi
insan hakları ihlallerine karşı çıkma konusunda herkes sorumluluğa sahiptir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi ve TCTŞ’nin azaltılmasına yönelik başarılı savunuculuk çabalarına
ilişkin örnekleri analiz edebilme (bilgi)

Kısmen

Kamusal ve özel alanda ve hatta internet ortamındaki insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemenin
önemini anlayabilme (tutum)

Kısmen

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve TCTŞ’nin önlenmesine ilişkin savunuculuk yapabilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli
Şiddet konusu kapsamındaki bazı öğrenme hedefleriyle, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi,
TCTŞ’nin önlenmesi ve buna karşı duruşla ilgili olduğu belirlenmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile
ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 16’da verilmiştir.
Grafik 16. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri İle İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
9

10
0

0

0

0

11.Sınıf

0

0
12.Sınıf

Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramındaki öğrenme hedefleri, 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlardan sadece 12. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilebilmiştir, 11. sınıf düzeyinde ilişkili
kazanım bulunamamıştır. 12. sınıf kazanımları ise, sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet konusu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki kazanımların bu kavram kapsamındaki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmesi açısından bir tutarlık gözlenememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 39’da verilmiştir.
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Tablo 39. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Bir kimsenin, toplumsal cinsiyetle ilişkili hem kendi hem de başkalarının taşıdığı önyargıları sorgulaması önemlidir.
Erkeklere, kadınlara ve farklı cinsel yönelimlere ve cinsiyet kimliklerine sahip bireylere gösterilen toplumsal cinsiyet temelli önyargılara örnekler
verebilme (bilgi)
Kendilerine ve başkalarına ait toplumsal cinsiyet temelli önyargıların başkalarına zarar verebileceğinin farkına varabilme (tutum)
Kendi toplumsal cinsiyet önyargılarının düzeyini eleştirel olarak değerlendirebilme ve kendi yaşadığı topluluktaki toplumsal cinsiyet önyargılarının
değerlendirmesini yapabilme (beceri)
3.1. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası
Ana Fikir: Homofobi ve transfobi, çeşitli cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden bireylere zarar vermektedir.
Homofobinin ve transfobinin tanımını yapabilme (bilgi)
Homofobi ve transfobiye yol açan sosyal normları ve bunların sonuçlarını analiz edebilme (bilgi)
Herkesin şiddetten, zorlamadan ve ayrımcılıktan uzak bir biçimde istediği kimseyi sevebilmesi gerektiğinin farkında olabilme (tutum)
Homofobi ve transfobiye maruz bırakılan insanları desteklemeye yönelik çaba gösterebilme (beceri)
3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal normlar ve güç dengesizlikleri; cinsel davranışları etkiler ve cinsel zorlama, istismar ve
toplumsal cinsiyet temelli şiddet riskini arttırabilir.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve güç dengesizliğinin; cinsel davranışları ve cinsel zorlama, istismar ve toplumsal cinsiyet temelli şiddeti nasıl etkilediğini tarif edebilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve güç dengesizliğinin; cinsel davranışları ve kondom kullanımı, CSÜS hizmetlerine erişim gibi güvenli tercihler yapabilmeyi etkileyebildiğinin farkında olabilme (tutum)
Cinsel zorlama, istismar veya toplumsal cinsiyet temelli şiddetle karşılaştığında desteğe erişebilme veya bunlara maruz bırakılan birinin bu
desteğe erişmesini sağlayabilme (beceri)
3.3. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
Ana Fikir: Yakın partner şiddeti zararlıdır ve buna maruz kalanlar için destekler mevcuttur.
Yakın partner şiddetinin birçok biçimde uygulanabildiğinin farkına varabilme (örneğin, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet, vb.) (bilgi)
Yakın partner şiddetinin yanlış olduğunun ve şiddet içeren bir ilişkiden çıkılabileceğinin farkına varabilme (tutum)
Bu türden bir şiddete maruz kalması durumunda, güvendiği bir yetişkine anlatmanın yollarını bulabilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyetle ilişkili ön
yargıları sorgulama, homofobi ve transfobinin bireylere zarar vermesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
toplumsal cinsiyet temelli şiddeti artırabildiği, partner şiddetinin zararları ve buna yönelik desteklerin olması ile
ilgili olduğu belirlenmiştir. Özellikle bu yaş grubunun yakın partnerini tanıma, ondan yönelen şiddetin zararlı
olacağı konusunda bilinçli olmaya ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
15-18+ yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 11-12.
sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 15-18+yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
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15-18+ yaş grubunda Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Yabancı Dil-İngilizce öğretim programı kazanımları olmuştur. Sınıf Rehberlik Programının bir kazanımı bu
kavramın öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir (Bkz. Tablo 37). Bu doğrultuda 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı
ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun
öğrenme hedefleri Yabancı Dil-İngilizce dersi kazanımları öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve
Önyargılar konularının öğrenme hedefleri Yabancı Dil dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 49: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Yabacı Dil- İngilizce Öğretim Programı kazanımları:
E12.3.L2. Students will be able to distinguish the positive and negative expressions about human rights in a
recorded text/video.
E12.3.S2. Students will be able to discuss the problems/difficulties of the disadvantaged people in the World.
E12.3.R1. Students will be able to find the supporting ideas in a text about good practices on human rights around
the World.
E12.3.W1. Students will be able to write mottos/slogans about human rights.
E12.3.W2. Students will be able to write an argumentative essay including solutions for disadvantaged people’s
problems.
E12.3.W1. Students will be able to write mottos/slogans about human rights.

Metin Kutusu 50: Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.12.13. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramında Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme
hedeflerinin 12. Sınıf Yabancı Dil ders kitabında nasıl yer aldığına ilişkin kanıtlar sunulmuştur.
Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Yabancı Dil-İngilizce dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Kamusal ve özel alanda ve hatta internet ortamındaki insan hakları ihlallerine karşı bir
duruş sergilemenin önemini anlayabilme (tutum); Toplumsal cinsiyet eşitliği ve TCTŞ’nin önlenmesine ilişkin
savunuculuk yapabilme (beceri)” hedefleri olmuştur. 12. Sınıf Yabancı Dil-İngilizce ders kitabı incelendiğinde,
12. Sınıf Yabancı Dil-İngilizce ders kitabı incelendiğinde, insan hakları ve insan haklarının korunmasıyla ilgili
açık uçlu sorulara, verilen metinde cinsiyet eşitliği, kadın, çocuk ve hayvan hakları, dezavantajlı bireylerle ilgili
bölümleri belirleme çalışmasına, bu metin ile ilgili açık uçlu sorulara, Oliver Twist’ten bir alıntı ve açık uçlu
sorulara, dezavantajlı bireylerin olduğu görselleri belirleme çalışmasına, dezavantajlı bireyleri konu edinen
metne ve tartışma çalışmasına, dezavantajlı bireylerin sorunlarını belirleme çalışmasına, insan haklarıyla ilgili
gazete başlıklarını yorumlama çalışmasına, metin içinde insan haklarıyla ilgili olumlu örnekleri belirleme
çalışmasına ve metinle ilgili açık uçlu sorulara, insan hakları kulübünün toplantısıyla ilgili dinleme çalışmasına
ve bu çalışmada geçen ifadeleri anlamlarıyla eşleştirme çalışmasına, insan haklarıyla ilgili slogan oluşturma
çalışmasına, insan haklarıyla ilgili bazı örnek problemlere çözüm oluşturma çalışmasına, dezavantajlılıkla ilgili
metinde cümle tamamlama çalışmasına, dezavantajlı gruplarla bu gruplara ilişkin çözüm önerilerini eşleştirme
çalışmasına, dezavantajlı gruplardan biri ya da birkaçını belirleyerek onların sorunları ve bu sorunların
çözümleriyle ilgili yazma çalışmasına, insan haklarıyla ilgili verilen durumlarla yine insan haklarıyla ilgili makale
başlıklarını eşleştirme çalışmasına, insan haklarıyla ilgili olumlu ve olumsuz ifadelerin belirleneceği dinleme
çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 76) (MEB Count me in 12 Student’s Book, 2019).
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının öğrenme hedefleriyle Sınıf Rehberlik Programının bir kazanımı
(R.12.13. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.) Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
konusunun öğrenme hedefiyle (Kamusal ve özel alanda ve hatta internet ortamındaki insan hakları ihlallerine
karşı bir duruş sergilemenin önemini anlayabilme (tutum)) ilişkilendirilmiştir. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal
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Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konularının
öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir. Sınıf Rehberlik Programı
için ilişkilendirilen Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu öğrenme hedefinin nasıl yer aldığını
belirlemek için Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, adil olmayı güçlendirmek için
“hak savunuculuğu” yapmaya ilişkin adil olmayan durumlar için beynin tepki göstermesini konu alan araştırma
sonucu ve sorularına, hak savunuculuğu yapılması beklenen örnek olaylara ve tartışma sorularına, adil kişilerin
özellikleri ve hak savunuculuğu üzerine uygun müdahale yöntemiyle ilgili bilgi metnine, boşluk doldurma
çalışmasına, okul ve adil davranışlar, okulda hakların korunmasıyla ilgili açık uçlu sorulara yer verildiği
gözlenmiştir (Görsel 76) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 76: Kamusal ve özel alanda ve hatta internet ortamındaki insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemenin önemini
anlayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz konusu
öğrenme hedefinin (Kamusal ve özel alanda ve hatta internet ortamındaki insan hakları ihlallerine karşı bir
duruş sergilemenin önemini anlayabilme (tutum)) karşılandığı belirtilebilir. Etkinlik örneğinde adil olma, adil
kişilerin özellikleri, özellikle okul ortamında kişilerin haklarını savunmaya yönelik davranışlarda bulunmaya yer
verilmiş, öğrenme hedefinde belirtilen insan hakları ihlallerine karşı duruş sergilemenin önemine değinildiği
belirlenmiştir.

Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim
Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehber’deki Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramının tüm yaş gruplarına ait öğrenme hedefi
sayıları ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının yaş gruplarına göre dağılımı Grafik
17’de verilmiştir.
Grafik 11. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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TOPLUMSAL CİNSİYETİ ANLAMAK
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleri için 5-8, 9-12 ve 15-18+ yaş gruplarında en
fazla Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim programları kazanımları
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca yine 5-8 yaş grubu ile 12-15 yaş grubunda ise en fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp
Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. Bu
kavram için üç yaş grubunda (5-8, 9-12 ve 15-18+) en fazla Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet, iki yaş grubunda
da (5-8, 12-15) en fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedefleri
öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yine bu kavram için 5-8 ve 12-15 yaş grubunda en az
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusunun öğrenme hedefleri; 9-12
yaş grubunda ise en az Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedefleri
öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 15-18+ yaş grubu için Toplumsal Cinsiyet ve
Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar
konularının öğrenme hedefleri herhangi bir öğretim programı kazanımıyla ilişkilendirilememiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen
öğretim programı kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 18’de verilmiştir.
Grafik 18. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları İle MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
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Grafik 18’e göre, sınıf düzeyleri yükseldikçe Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı kapsamında yer
alan öğrenme hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı artmamış, düzensiz bir ilişki saptanmıştır. Bu
kavramın öğrenme hedefleri okul öncesi eğitim programı kazanımlarının hiçbiriyle ilişkilendirilemezken, tüm
kademeler içinde öğrenme hedefleri en fazla ilkokul 3. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. İlkokul 3.
sınıf düzeyindeki dersler incelendiğinde ise bu kavramdaki öğrenme hedefleriyle sadece Hayat Bilgisi dersi
kazanımları ile 15 kez ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.
Kademeler açısından Grafik 18 incelendiğinde, ilkokul kademesinde yine en fazla 3. sınıf kazanımlarıyla, en az
ise 1. sınıf kazanımlarıyla; ortaokul kademesinde ise en fazla 8. sınıf kazanımlarıyla, en az 5. sınıf kazanımlarıyla
ve ortaöğretim kademesinde ise en fazla 12. sınıf, en az ise 10. sınıf kazanımlarıyla ilişkilendirildiği tespit
edilmiştir.
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3.1.4.

Şiddet ve Şiddetten Korunma Temel Kavramı
ile İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

Şiddet ve Şiddetten Korunma Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı
Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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ŞİDDET ve ŞİDDETTEN KORUNMA

3.1.4. Şiddet ve Şiddetten Korunma Temel Kavramı ile İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş, grubunda Şiddet; Onay,
Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konuları için 19
öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim programı ile ilkokul 1-3. sınıf
düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 40’ta verilmiştir.
Tablo 40. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram

Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

OÖ
(f)

SRP
(f)

HB
(f)

Toplam
(f)

Şiddet

5

18

12

35

Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük

-

14

4

18

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

-

6

1

7

Toplam

5

38

17

60

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedefleri; okul
öncesi eğitim programı, 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı ve Hayat Bilgisi dersinin öğretim
programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Şiddet konusunda
bulunurken, en az ilişkili kazanım Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusundaki öğrenme
hedefleriyle bulunmuştur.
Şiddet konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde; kazanımlarla en fazla
ilişkili bulunan ana fikrin çocuk istismarının farkına varabilmek ve bunun yanlış olduğunu anlamak önemlidir
ana fikri olduğu, en az ilişkili olan ana fikrin ise ebeveynler veya sevgililer arasındaki şiddetin yanlış olduğunu
anlamak önemlidir ana fikri olduğu görülmektedir. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ve Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı ana fikirlerinin ise okul öncesi eğitim programı ile ilişkilendirilemezken
yalnızca Sınıf Rehberlik Programı ve Hayat Bilgisi dersinin öğretim programı ile ilişkili bulunmuştur. Onay,
Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu Hayat Bilgisi 3. sınıf kazanımlarından yalnızca biri ile ilişkili
bulunurken Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu ise Hayat Bilgisi 1. sınıf kazanımlarından
yalnızca biri ile ilişkili bulunmuştur. İlişkilendirmelerin çoğunun 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları ile olduğu görülmektedir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 19 öğrenme hedefi, okul öncesi
eğitim ve 1-3. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 60 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak
bu 19 öğrenme hedefinin sadece 12’si tam olarak, 6’sı ise kısmen 1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkilendirilebilmiştir, 1 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
Okulöncesi-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 41’de verilmiştir.
Tablo 41. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Zorbalığı ve şiddeti fark edebilmek ve bunların yanlış olduğunu anlamak önemlidir.
Alay etme, zorbalık ve şiddeti tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Zorbalığın ve şiddetin yanlış olduğunu ve uygulayan kişi bir aile bireyi ya da başka bir yetişkin de olsa, hiçbir
zaman maruz bırakılanın hatası olmadığını kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri)

Tam olarak
167

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Çocuk istismarının farkına varabilmek ve bunun yanlış olduğunu anlamak önemlidir.
Çocuk istismarının çocuk haklarının ihlali olduğunu ve failin bir yetişkin, bilinen ve güven duyulan bir kimse veya
bir aile bireyi olduğu durumlar da dahil, hiçbir zaman maruz kalanın suçu olmadığını kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri)

Tam olarak

İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini
belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri)

Tam olarak

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Ebeveyn ve sevgililer arasındaki şiddetin yanlış olduğunu anlamak önemlidir.
Ebeveynler veya sevgililer arasında yaşanabilecek şiddet biçimlerini tanıyabilme (örneğin, fiziksel zarar vermek,
kötü ifadeler kullanmak veya partnerini bir şey yapmaya zorlamak gibi) (bilgi)

Kısmen

Ebeveynler veya sevgililer arasında yaşanan şiddetin yanlış bir şey olduğunu fark edebilme (tutum)

Tam olarak

Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: Herkesin kendi bedeni üzerinde; bedeninin neresine, kimin, ne şekilde dokunacağına karar verme
hakkı vardır.
Bedensel haklar’ ifadesinin anlamını tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Bedenin hangi bölgelerinin özel bölgeler olduğunu tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Herkesin ‘bedensel haklara’ sahip olduğunun farkında olabilme (tutum)

Kısmen

Birinin kendisine rahatsız hissettiren bir biçimde dokunması durumunda nasıl tepki verebileceğini gösterebilme
(örneğin, ‘hayır’, ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkinle konuşmak gibi) (beceri)

Tam olarak

Kendisine dokunulma konusunda rahatsızlık hissetmesi halinde bir ebeveyni/velisiyle veya güvendiği bir
yetişkinle nasıl konuşabileceğini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: İnternet ve sosyal medya, bilgiye ulaşmanın ve başkalarıyla iletişim kurmanın birer yoludur. Bu
teknolojilerin kullanımı güvenli olabildiği gibi, başta çocuklar olmak üzere insanlar için zararlı da olabilir.
İnternetin ve sosyal medyanın ne olduğunu tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

İnternet ve sosyal medyanın faydalarını ve potansiyel tehlikelerini sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

İnternet ve sosyal medyayı takdir etmekle birlikte, güvensiz ortamlar olabileceklerini kavrayabilme (tutum)
İnternet veya sosyal medyada, kendisini rahatsız hissettiren veya korkutan bir şey yaptığında veya gördüğünde
konuşabileceği güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri)

Kısmen
Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; zorbalık ve şiddet, rahatsız edici dokunma
türleri, çocuk istismarı, ebeveyn ve sevgililer arasındaki şiddet, internet ve sosyal medya kullanımı rahatsız
edici durumlarla ilgili olduğu görülmektedir. 5-8 yaş grubundaki çocukların akran zorbalığı ve şiddete ilişkin
farkındalık kazanmaları anlamında önemli görülmektedir. Ancak MEB kazanımlarıyla ilişkilendirilen yukarıdaki
öğrenme hedeflerinin sadece üç dersin MEB kazanımlarıyla karşılığı bulunmuştur. Bu temel kavramın öğrenme
hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı Grafik 19’da verilmiştir.
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Grafik 19. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
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Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu öğretim programları incelendiğinde, en fazla 3. sınıf ve en az ise 2. sınıf
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 3. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları
38 kez ve en çok Şiddet kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiş, ancak okul öncesi ve 1-2. sınıf
düzeylerinde öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. Okul öncesi
eğitim düzeyinde sadece Şiddet; 2. sınıf düzeyinde ise, sadece Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ve
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirme olmuştur.
Bu noktada Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının bu kademelerde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığı
belirlenmiştir.
Okulöncesi- 3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 42’de
verilmiştir.
Tablo 42. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
4.1. Şiddet
Ana Fikir: Çocuk istismarının farkına varabilmek ve bunun yanlış olduğunu anlamak önemlidir.
Cinsel taciz ve internet ortamında çocuk istismarı dâhil, olmak üzere çocuk istismarının tanımını yapabilme (bilgi)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedefinin cinsel taciz ve internet ortamında
çocuk istismarı kavramının tanımı ile ilgili olduğu görülmektedir. Her ne kadar bu konular bu yaş gurubunda
konuşulması zor olan konular olarak görülse de temelden eksik olarak yetişen bireylerin yaşamda karşılaşılan
olumsuz durumları anlama, yorumlama, önlem alma durumlarının kavramın doğasına uygun bir biçimde
gerçekleşemeyeceği açıktır.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, okul öncesi,
ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı
incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 5-8 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı için
kazanımları ilişkilendirilen dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders
belirlenmiştir.
5-8 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları ardından Hayat Bilgisi dersi öğretim programı kazanımları olmuştur (Bkz.
Tablo 40). Bu doğrultuda İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 1. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitapları
incelenmiştir.
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Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
program Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen konu Şiddet konusu olmuştur. Ardından Onay,
Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konularının öğrenme
hedefleri ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 51: Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.1.27 Kişisel güvenliği için “Hayır!” demenin gerekliliğini açıklar.
R.1.28 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.3.35 Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.
R.3.27 Gerektiğinde “Hayır!” der:

Metin Kutusu 52: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.1.10 Her çocuğun hak ve sorumluluklarının olduğunu bilir.
R.2.14 Kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğini fark eder.
R.3.26 Kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğine inanır.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.1.27 Kişisel güvenliği için “Hayır!” demenin gerekliliğini açıklar.
R.1.28 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.3.35 Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.

Metin Kutusu 53: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.1.35 Bilişim teknolojilerinin kullanım amaçlarını fark eder.
R.2.32 Bilişim teknolojilerini kullanmanın yaşamına katkılarını açıklar.
R.3.35 Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Şiddet konusunun öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca
özetlenmiştir.
Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Zorbalığın
ve şiddetin yanlış olduğunu ve uygulayan kişi bir aile bireyi ya da başka bir yetişkin de olsa, hiçbir zaman
maruz bırakılanın hatası olmadığını kavrayabilme (tutum); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı
durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Çocuk istismarının çocuk haklarının ihlali
olduğunu ve failin bir yetişkin, bilinen ve güven duyulan bir kimse veya bir aile bireyi olduğu durumlar da
dahil, hiçbir zaman maruz kalanın suçu olmadığını kavrayabilme (tutum); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz
uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği
bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi
konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri);
Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışlarla ilgili hikâye ve
açık sorular çalışmasına, bir hafta boyunca öğrencilerin konuyla ilgili kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya
yer verilmiştir (Görsel 77) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 77: Zorbalığın ve şiddetin yanlış olduğunu ve uygulayan kişi bir aile bireyi ya da başka bir yetişkin de olsa, hiçbir zaman
maruz bırakılanın hatası olmadığını kavrayabilme (tutum); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için
atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Çocuk istismarının çocuk haklarının ihlali olduğunu ve failin bir yetişkin,
bilinen ve güven duyulan bir kimse veya bir aile bireyi olduğu durumlar da dahil, hiçbir zaman maruz kalanın suçu olmadığını
kavrayabilme (tutum); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme
(örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine
yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme
(beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik
kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Zorbalığın ve şiddetin yanlış olduğunu ve uygulayan kişi bir aile bireyi ya da başka bir yetişkin de olsa, hiçbir
zaman maruz bırakılanın hatası olmadığını kavrayabilme (tutum); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete
karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Çocuk istismarının çocuk haklarının
ihlali olduğunu ve failin bir yetişkin, bilinen ve güven duyulan bir kimse veya bir aile bireyi olduğu durumlar
da dahil, hiçbir zaman maruz kalanın suçu olmadığını kavrayabilme (tutum); Bir yetişkinin kendisine cinsel
taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek
ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü
muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme
(beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir
bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirtilebilir. Etkinlik örneğinde zorbalık ve şiddet, akran zorbalığı, çocuk istismarı gibi konulara değinilmemiş;
ancak bireysel ve bağımsız olarak yapılabilen davranışlara odaklanılmış, bu davranışların da belirtilen konular
için temel oluşturduğu düşünülmüştür.
Kişisel güvenliği için Gerektiğinde “hayır” demeye ilişkin örnek durumlar ve açık uçlu sorulara, tartışma
sorularına, “hayır” cevabı verilen bir örnek için konuşma balonu hazırlama çalışmasına, “hayır” denmesi gereken
durumları gözlem çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 78) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 78: Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’
veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından
örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme
(örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri)) karşıladığı belirtilebilir.
Etkinlik örneğinde özellikle arkadaşlık ilişkilerinde ve tanımadığı kişilere karşı “hayır” demenin gerekliliği
vurgulanmaya çalışılmıştır, bu yönüyle belirtilen öğrenme hedeflerinin karşılandığı düşünülmüştür.
Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin verilen görseller ve sorulara, konuyla ilişkili
açıklamaya, okulda ve diğer alanlarda yardıma ihtiyaç duyduklarında kimlerden, nasıl yardım istedikleriyle
ilişkili gözlem çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 79) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 79: Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan
kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri);
Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme
ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde,
kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl
konuşacağını gösterebilme (beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için
konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme
(beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde daha çok günlük yaşamda yardım istenebilecek
durumlara yer verilmiş, öğrenme hedefine göre daha kapsamlı olarak yardım isteme üzerinde durulmuştur.
Cinsel taciz, istismar, kötü muamele konuları ile ilgili yardım isteme ele alınmamıştır.
Olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin “olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan
dışı durumlarla ilgili açıklamaya, olağan dışı durumlarla ilgili görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma
sorularına, olağan dışı durumlarla ilgili görsellerden birini seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken
davranışlarla hayatı normale dönen çocuğun yaşamıyla ilgili resim çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir
(Görsel 80) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 80: Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’
veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü
muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Kendi
ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve
onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme
(örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması
halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla
nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak
için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme
(beceri) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde olağan dışı durumlar olarak doğal afetler, trafik
kazaları, hastalıklar gibi durumlar ele alınmış, travma ve travmaya verilen tepkiler açıklanmıştır. Öğrenme
hedeflerinde belirtilen konulara yer verilmemiş; ancak olağan dışı diğer durumlar, genel olarak travma
durumunda öğretmen ve öğrencilerin yapması gerekenler ele alınmıştır.
Gerektiğinde “hayır” demeye ilişkin evet-hayır kartlarının tasarlanmasına, sorulan sorulara evet-hayır olarak
cevap verildiği çalışmaya, çalışmaya ilişkin tartışma sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, günlük yaşamlarında
“hayır dememeleri gereken” durumları belirleme çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (Görsel 81) (İlkokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 81: Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından
örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini (Bir
yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneğinde öğrenme hedefinde belirtilen cinsel taciz konusuna doğrudan değinilmemiş; ancak aile,
arkadaşlık ilişkileri, tanımadığı kişilerle ilgili örnekler üzerinden örnekteki duruma göre hayır demesi gereken
ve gerekmeyen durumlar ele alınmaya çalışılmıştır.
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Bedensel haklar’ ifadesinin anlamını tanımlayabilme (bilgi); Bedenin hangi bölgelerinin
özel bölgeler olduğunu tanımlayabilme (bilgi); Herkesin ‘bedensel haklara’ sahip olduğunun farkında olabilme
(tutum); Birinin kendisine rahatsız hissettiren bir biçimde dokunması durumunda nasıl tepki verebileceğini
gösterebilme (örneğin, ‘hayır’, ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkinle konuşmak gibi) (beceri); Kendisine
dokunulma konusunda rahatsızlık hissetmesi halinde bir ebeveyni/velisiyle veya güvendiği bir yetişkinle
nasıl konuşabileceğini gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelendiğinde, her çocuğun hak ve sorumlulukları olduğunu bilmeye ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla
ilişkili açıklamaya, çeşitli haklarla ilişkili görseller ve açık uçlu sorulara; kişisel güvenliği için kişisel alanların
gerekliliğine ilişkin “kişisel güvenlik”le ilgili açık uçlu soruya, kişisel güvenliği tehditle ilgili olan ve olmayan
görselleri betimleme ve birbirlerinden ayırt etmeye yönelik çalışmaya, farklı uzunluklardaki ipleri (45 cm.den
10 cm.ye kadar) uçlarından tutarak iletişim kurma çalışmasına ve açık uçlu sorulara, “kişisel alan” kavramını
açıklamaya, kişisel alan ile kişisel güvenlik ilişkisini araştırma çalışmasına; yine kişisel güvenliği için kişisel
alanların gerekliliğine ilişkin “güven” sözcüğü ile ilgili açık uçlu sorulara, birbirinden belirli bir mesafede farklı
iki daire ve tek daire içinde iki öğrencinin iletişim kurma çalışmasına ve çalışmaya ilişkin açık uçlu sorulara,
kişisel alanla ilgili açıklamaya, kişisel alan ihlaliyle ilgili olumlu ve olumsuz içerikte hikaye ve açık uçlu sorulara,
açıklamaya, kişisel alan ve kişisel alanın gerekliliğine yönelik resim çalışmasına; kişisel güvenliği için “Hayır”
demenin gerekliliğini açıklama ile gerektiğinde “hayır” demeye ilişkin örnek durumlar ve açık uçlu sorulara,
tartışma sorularına, “hayır” cevabı verilen bir örnek için konuşma balonu hazırlama çalışmasına, “hayır” denmesi
gereken durumları gözlem çalışmasına; kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin
verilen görseller ve sorulara, konuyla ilişkili açıklamaya, okulda ve diğer alanlarda yardıma ihtiyaç duyduklarında
kimlerden, nasıl yardım istedikleriyle ilişkili gözlem çalışmasına; olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi
gerektiğine ilişkin “olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan dışı durumlarla ilgili açıklamaya, olağan
dışı durumlarla ilgili görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma sorularına, olağan dışı durumlarla ilgili
görsellerden birini seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken davranışlarla hayatı normale dönen
çocuğun yaşamıyla ilgili resim çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (‘Bedensel haklar’ ifadesinin anlamını tanımlayabilme (bilgi); Bedenin hangi bölgelerinin özel
bölgeler olduğunu tanımlayabilme (bilgi); Herkesin ‘bedensel haklara’ sahip olduğunun farkında olabilme
(tutum); Birinin kendisine rahatsız hissettiren bir biçimde dokunması durumunda nasıl tepki verebileceğini
gösterebilme (örneğin, ‘hayır’, ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkinle konuşmak gibi) (beceri); Kendisine
dokunulma konusunda rahatsızlık hissetmesi halinde bir ebeveyni/velisiyle veya güvendiği bir yetişkinle
nasıl konuşabileceğini gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde öğrenme
hedeflerinde belirtilen bedensel haklar, bedensel hakların ihlali ile ilgili nasıl davranılması gerektiğine yer
verilmemiş; ancak kişisel alan, kişisel güvenlik, “hayır” demenin gerekliliği, günlük yaşamla ilgili yardım isteme
gibi konular ele alınmıştır. Bu konulardaki çalışmaların da söz konusu öğrenme hedeflerine hizmet edebileceği
düşünülmüştür.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “İnternetin ve sosyal medyanın ne olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnternet
ve sosyal medyanın faydalarını ve potansiyel tehlikelerini sıralayabilme (bilgi); İnternet ve sosyal medyayı
takdir etmekle birlikte, güvensiz ortamlar olabileceklerini kavrayabilme (tutum); İnternet veya sosyal medyada,
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kendisini rahatsız hissettiren veya korkutan bir şey yaptığında veya gördüğünde konuşabileceği güvenilir bir
yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, bilişim teknolojilerinin kullanım amaçları ile ilgili açık uçlu sorulara;
çeşitli teknolojik ürünlerin kullanım amaçları ile ilgili açıklamadan teknolojik ürünü tahmin etme çalışmasına,
çalışmayla ilgili açık uçlu soruya ve açıklamaya, seçilen bir teknolojik ürün ve kullanım amaçları ile ilgili poster
hazırlama çalışmasına; bilişim teknolojilerini kullanmanın yaşama katkılarına ilişkin bilişim teknolojilerini tanıtma
ve yaşama katkılarını açıklama ile ilgili grup çalışmasına, çalışmayla ilgili tartışma sorularına ve açıklamaya, günlük
yaşamda çok sık kullanılan bir bilişim teknolojisi aracının sağladığı katkılara ilişkin resim ve yazı çalışmasına;
olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin “olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan
dışı durumlarla ilgili açıklamaya, olağan dışı durumlarla ilgili görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma
sorularına, olağan dışı durumlarla ilgili görsellerden birini seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken
davranışlarla hayatı normale dönen çocuğun yaşamıyla ilgili resim çalışmasına; kişisel bağımsızlığına katkı
sağlayan davranışlarla ilgili hikaye ve açık sorular çalışmasına, bir hafta boyunca öğrencilerin konuyla ilgili
kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya yer verilmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (İnternetin ve sosyal medyanın ne olduğunu tarif edebilme (bilgi); İnternet ve sosyal medyanın
faydalarını ve potansiyel tehlikelerini sıralayabilme (bilgi); İnternet ve sosyal medyayı takdir etmekle
birlikte, güvensiz ortamlar olabileceklerini kavrayabilme (tutum); İnternet veya sosyal medyada, kendisini
rahatsız hissettiren veya korkutan bir şey yaptığında veya gördüğünde konuşabileceği güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneklerinde bilişim teknolojilerinin kullanım amaçları ve özellikle yaşama katkılarına odaklanılmış, ayrıca
olağan dışı durumlar, kişisel bağımsızlığa katkı sağlayan davranışlarla ilgili konular genel olarak ele alınmış
özellikle internet ve sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek olağan dışı durumlar ya da davranışlara
odaklanılmamıştır.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders,
Hayat Bilgisi dersi olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla
en fazla ilişkilendirilen konu Şiddet konusu olmuştur. Ardından Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
konusu öğrenme hedefleri ilişkilendirilmiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konularının
öğrenme hedefleri ise Hayat Bilgisi dersinin bir kazanımıyla ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 54: Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi Öğretim Programı
kazanımları:
HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.
HB.3.4.6. Günlük yaşamında güvenliğini tehdit edecek bir durumla karşılaştığında neler yapabileceğine örnekler
verir.

Metin Kutusu 55: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımı:
HB.3.4.5. Güvenliğini tehdit eden bir kişi olduğunda ne yapacağını ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

Metin Kutusu 56: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Hayat Bilgisi Öğretim Programı kazanımı:
HB.1.4.6. Teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde kullanır.” ve kimlerden yardım isteyebileceğini açıklar.

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Şiddet konusunun öğrenme hedeflerinin 1. ve 3. sınıf Hayat Bilgisi ders
kitaplarında yer alma biçimiyle ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin
1. ve 3. sınıf Hayat Bilgisi ders kitaplarında yer alma biçimi ise, ders kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
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Şiddet konusunun Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Alay etme, zorbalık ve
şiddeti tanımlayabilme (bilgi); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek
güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde
neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi)
(beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/
velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Ebeveynler veya sevgililer arasında
yaşanabilecek şiddet biçimlerini tanıyabilme (örneğin, fiziksel zarar vermek, kötü ifadeler kullanmak veya
partnerini bir şey yapmaya zorlamak gibi) (bilgi); Ebeveynler veya sevgililer arasında yaşanan şiddetin yanlış
bir şey olduğunu fark edebilme (tutum); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak
için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme
(beceri)” hedefleri olmuştur. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı incelendiğinde, güvenliğini tehdit eden kişiler ve
onlara karşı davranışlara ilişkin hikâye ve açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara
yer verilmiştir (Görsel 82) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı, 2021).
Görsel 82: Alay etme, zorbalık ve şiddeti tanımlayabilme (bilgi); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek
için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde
neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri);
İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme
ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek almak için
konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen ders kitabından örnekler

Ayrıca güvenliği tehdit edebilecek kişi ve durumlar ile bu durumlar karşısında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi
metni ve açık uçlu sorulara, güvenliği tehdit edebilecek durumlar ve bu durumların nedenlerini, sonuçlarını,
yapılması gereken davranışları belirleme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 83) (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3.
Sınıf Ders Kitabı, 2021).
Görsel 83: Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme
(beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin,
‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan
kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri);
Ebeveynler veya sevgililer arasında yaşanabilecek şiddet biçimlerini tanıyabilme (örneğin, fiziksel zarar vermek, kötü ifadeler
kullanmak veya partnerini bir şey yapmaya zorlamak gibi) (bilgi); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde destek
almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini gösterebilme (beceri)
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen ders kitabından örnekler

176

ŞİDDET ve ŞİDDETTEN KORUNMA
Hayat Bilgisi 3. sınıf ders kitabında kazanımlarla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedeflerini (Alay etme,
zorbalık ve şiddeti tanımlayabilme (bilgi); Kendi akranları arasındaki zorbalık ve şiddete karşı durabilmek için
atılabilecek güvenli adımları tarif edebilme (beceri); Bir yetişkinin kendisine cinsel taciz uygulamaya çalışması
halinde neler yapabileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’ veya ‘git’ demek ve güvendiği bir yetişkine söylemek
gibi) (beceri); İstismara maruz kalması halinde, kendisine yapılan kötü muameleyi konuşabileceği ebeveynlerini/
velilerini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri); Ebeveynler veya sevgililer
arasında yaşanabilecek şiddet biçimlerini tanıyabilme (örneğin, fiziksel zarar vermek, kötü ifadeler kullanmak
veya partnerini bir şey yapmaya zorlamak gibi) (bilgi); Kendi ailesinde bu tür bir şiddete tanık olması halinde
destek almak için konuşabileceği, güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla ne şekilde konuşabileceğini
gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Ders kitabında güvenliği tehdit edebilecek kişiler olarak
özellikle tanımadığı kişiler ve tanımadığı kişilerle ilgili, doğal afetlerle ilgili durumlar ile özellikle bu durumlar
karşısında yapılması gerekenler, akran zorbalığı konusu ele alınmıştır. Ancak ele alınan bu konular kapsamında
cinsel taciz, istismar gibi konular güvenliği tehdit eden durumlar kapsamında belirtilmemiştir.
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Herkesin ‘bedensel haklara’ sahip olduğunun farkında olabilme (tutum); Birinin kendisine rahatsız
hissettiren bir biçimde dokunması durumunda nasıl tepki verebileceğini gösterebilme (örneğin, ‘hayır’, ‘git’
demek ve güvendiği bir yetişkinle konuşmak gibi) (beceri); Kendisine dokunulma konusunda rahatsızlık
hissetmesi halinde bir ebeveyni/velisiyle veya güvendiği bir yetişkinle nasıl konuşabileceğini gösterebilme
(beceri)” hedefleri olmuştur. 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı incelendiğinde, güvenliğini tehdit eden kişiler
ve onlara karşı davranışlara ilişkin hikâye ve açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu
sorulara yer verilmiştir (MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı, 2021). Belirtilen çalışmaların söz konusu
öğrenme hedeflerine kısmen hizmet ettiği, güvenliği tehdit eden kişiler kapsamında özellikle yabancılara karşı
gösterilmesi gereken davranışlara yer verildiği, bedensel haklar konusuna ise değinilmediği belirlenmiştir.
“İnternet veya sosyal medyada, kendisini rahatsız hissettiren veya korkutan bir şey yaptığında veya gördüğünde
konuşabileceği güvenilir bir yetişkini belirleyebilme ve onunla nasıl konuşacağını gösterebilme (beceri)” hedefi
olmuştur. 1. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı incelendiğinde, teknolojik araç ve gereçleri güvenli bir şekilde
kullanmaya ilişkin çeşitli teknolojik araçlarla ilgili görsellere, elektrikli ev aletlerini kullanırken uyulması gereken
kurallara, tek başına kullanılabilecek teknolojik araçları görseller arasından seçme çalışmasına yer verilmiştir
(Pasifik Yayınları İlkokul Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, 2021). Bu çalışma örneklerinin söz konusu hedefi kısmen
karşıladığı belirlenmiştir, ders kitabındaki çalışmalarda internet ve sosyal medya kullanımına, bu ortamlarda
rahatsız edici davranışlar karşısında yapılması gerekenlere yer verilmemiştir. İnternet ve sosyal medya dışında
özellikle evde kullanılan teknolojik aletlerin kullanımında uyulması gereken kurallara odaklanılmıştır.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda; Şiddet; Onay,
Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konuları için 20
öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim programı ile ilkokul 4-7. sınıf
düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 43’te verilmiştir.
Tablo 43. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram

Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

SRP
(f)

SB
(f)

Şiddet

9

1

1

Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük

2

2

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

13

Toplam

24

Konular

Dersler

İHYD Türkçe
(f)
(f)

GS
(f)

M
(f)

YD
(f)

BTY Toplam
(f)
(f)

-

-

-

-

-

11

2

-

-

-

-

-

6

8

-

14

2

6

3

26

72

11

3

14

2

6

3

26

89
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YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedefleri; 4-7.
sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında Sosyal Bilgiler, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi,
Türkçe, Görsel Sanatlar, Müzik, Yabancı Dil ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerinin öğretim programları
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Güvenli Kullanımı konusuyla bulunurken derslerden de sırasıyla en çok Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin
ve Sınıf Rehberlik Programının kazanımları ile ilişkilendirme olmuştur.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri en fazla ilişkilendirilen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Güvenli Kullanımı konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; internet ve sosyal medya kullanımı özel
bir dikkat ve özen gerektirir ile ilgili ana fikirler kapsamında yer aldığı belirlenmiştir. 9-12 yaş grubunda
MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri ikinci sırada ilişkilendirilen Şiddet konusu kapsamındaki öğrenme
hedeflerinin; Cinsel taciz, cinsel istismar ve zorbalık (ve siber zorbalık) zararlıdır ve bir kimsenin bunlara maruz
kaldığı durumlarda destek almaya çalışması önemlidir ana fikri kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının 9-12 yaş grubundaki 20 öğrenme hedefi, 4-7. sınıf düzeyi öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 89 kez ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi öğretim programlarında
bir kazanım birden fazla öğrenme hedefiyle ilişkilendirildiği için kazanımların Teknik Rehber’deki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilme sayısı fazla gibi düşünülebilir; ancak bu kavramın 20 öğrenme hedefinin sadece
7’si tam olarak, 2’si ise kısmen 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavram
kapsamındaki öğrenme hedeflerinin yarıdan fazlası (11) ise 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir. 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo
44’te verilmiştir.
Tablo 44. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Cinsel taciz, cinsel istismar ve zorbalık (ve siber zorbalık) zararlıdır ve bir kimsenin bunlara maruz
kaldığı durumlarda destek almaya çalışmaca önemlidir.
Tecavüz, ensest ve internet ortamında cinsel istismar gibi- cinsel tacize, cinsel istismara ve (siber zorbalık dahil
olmak üzere) zorbalığa ilişkin örnekler verebilme (bilgi)

Tam olarak

Cinsel tacize, cinsel istismara, ensest veya zorbalığa maruz kalması halinde, destek almaya çalışmanın önemli
olduğunu kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Cinsel taciz, cinsel istismar, ensest ve zorbalık gibi durumlarda, kendisi veya bir tanıdığı için ne şekilde yardım
isteyebileceğini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Yakın partner şiddeti yanlıştır ve buna tanık olduğumuzda destek almaya çalışmamız önemlidir.
Ailesinde bu türden bir şiddet yaşıyor olması halinde, güvendiği bir yetişkine bunu nasıl anlatabileceğini
gösterebilme (beceri)

Tam olarak

4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: İstenmeyen cinsel ilginin ne olduğunu ve büyüme evresindeki mahremiyet ihtiyacını anlamak
önemlidir.
Hem kız hem de oğlan çocukları için istenmeyen cinsel ilginin, mahremiyetin ve kendi bedeni üzerinde karar
verme hakkının ihlali olduğunu fark edebilme (tutum)

Kısmen

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: İnternet ve sosyal medya kullanımı özel bir dikkat ve özen gerektirir.
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İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

ŞİDDET ve ŞİDDETTEN KORUNMA

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: Sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görseller ve yayınlara kolaylıkla erişilebilir ve bu gibi
içerikler toplumsal cinsiyet temelli zarar verici kalıp yargıları pekiştirebilir.
Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını
belirleyebilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; zorbalık ve şiddet, rahatsız edici
dokunma türleri, internet ve sosyal medyadaki rahatsız edici durumlar gibi 9-12 yaş grubu için zorbalık ve
şiddet türleri konusunda temel bilgi ve becerilere yönelik öğrenme hedeflerinin ön plana çıktığı gözlenmiştir.
Bu temel kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı
Grafik 20’de verilmiştir.
Grafik 20. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
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Şiddet
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleri, 4-7. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en
fazla 5. sınıf düzeyindeki kazanımlarla, en az ise 7. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 5. sınıf
düzeyinde en fazla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle, en az
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle ilişki kurulmuştur. 7. sınıf düzeyinde
ise Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle hiç ilişki kurulamamıştır. 4-7.
sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi sınıf düzeyleri arasında
düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu görünüm, şiddet ve şiddetten korunma kavramının bu yaş grubunda gelişimsel
bir yaklaşımla ele alınmadığı göstermektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 45’te verilmiştir.
Tablo 45. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
4.1. Şiddet
Ana Fikir: Cinsel taciz, cinsel istismar ve zorbalık (ve siber zorbalık) zararlıdır ve bir kimsenin bunlara maruz kaldığı durumlarda destek almaya
çalışmaca önemlidir.
Çocuğun cinsel istismarının yasadışı olduğunun ve buna maruz kalanlara destek olmaya yönelik kurumlar ve hizmetlerin olduğunun farkında
olabilme (bilgi)
Bir başkasının zorbalığa, cinsel tacize veya istismara maruz kalması halinde müdahil olabileceği biçimleri gösterebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
4.1. Şiddet
Ana Fikir: Yakın partner şiddeti yanlıştır ve buna tanık olduğumuzda destek almaya çalışmamız önemlidir.
Yakın partner şiddetini tanımlayabilme (bilgi)
Yakın partner şiddetine ilişkin örnekler verebilme (bilgi)
Yakın partner şiddetinin yanlış olduğunun ve buna tanık olan çocukların destek almasının yararlı olabileceğinin farkında olabilmek (tutum)
4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: İstenmeyen cinsel ilginin ne olduğunu ve büyüme evresindeki mahremiyet ihtiyacını anlamak önemlidir.
Ergenlik evresinde, bedensel mahremiyet ve özel alanın hem kız (özellikle tuvalet ve suya erişme ihtiyaçları da) hem de oğlan çocukları için, daha
önemli hale geldiğini açıklayabilme (bilgi)
İstenmeyen cinsel ilgiyi tanımlayabilme (bilgi)
Kendi mahremiyetini korumaya ve istenmeyen cinsel ilgiye karşı çıkmaya yönelik etkili iletişim kurabilme (beceri)
4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: İnternet ve sosyal medya kullanımı özel bir dikkat ve özen gerektirir.
Cinsel içerikli yayınların (pornografi) ve cinsel içerikli konuşmanın ne olduğunu tanımlayabilme (bilgi)
Cinsel içerikli yayınların; çoğu zaman erkekleri, kadınları ve cinsel ilişkileri gerçek olmayan biçimlerde yansıttığını açıklayabilme (bilgi)
Cinsel içerikli yayınların, erkekler, kadınlar ve cinsel ilişkilerle ilgili doğru olmayan tanımlamalar nedeniyle yanıltıcı olabileceğini anlayabilme
(tutum)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok yakın partnerlerle
yaşanabilecek istenmeyen durumlar ve cinsel istismar ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubunda özellikle
cinsel istismarın sadece fiziksel olmadığına ve sadece yabancılar tarafından gerçekleştirilmediğine ilişkin
bilinçlenmeleri açısından bu tür hedeflere de yer verilmesi önemli görülmektedir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 4-7. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 9-12 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım Öğretim Programı kazanımları ardından Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur
(Bkz. Tablo 43). Bu doğrultuda 5-6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmen Rehberi ile İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik programından sonra Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram
kapsamında yer alan Şiddet ile Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konularının öğrenme hedefleriyle
Bilişim, Teknoloji ve Yazılım dersi kazanımları ilişkilendirilememiştir. Bu dersin kazanımları sadece Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 57: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Bilişim, Teknoloji ve Yazılım Öğretim Programı kazanımları:

180

BT.5.1.1.3. Farklı bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
BT. 6.1.1.4. Bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkılarını ve risklerini örnekler üzerinden tartışır.
BT.5.2.1.2. Bilişim teknolojileri ile İnterneti kullanma ve yönetme sürecinde etik ilkelere uymanın önemini açıklar.
BT.6.2.3.1. Bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve güvenlik boyutlarının önemini tartışır. BT.6.2.3.4. Bilgi
paylaşımı sürecinde olası riskleri değerlendirerek alınabilecek önlemleri tartışır.

ŞİDDET ve ŞİDDETTEN KORUNMA
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu kapsamında Bilişim, Teknoloji ve Yazılım dersi
kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden biri “İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel
tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme(bilgi)” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen kazanımların
Bilişim, Teknoloji ve Yazılım öğretmen rehberinde yer alma biçimi incelenmiştir. Öğretmen rehberinde bilişim
teknolojilerinin avantajlarına yönelik soruya, bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz yönlerine ilişkin drama
çalışması ve sorularına yer verilmiştir. Özellikle bilgisayarın ergonomik kullanımı ile ilgili bilgi metnine, sorulara,
drama çalışmasına, bilgisayar bağımlısı olmanın olası sonuçlarına ilişkin açıklamaya yer verilmiştir (Görsel 84).
Görsel 84: İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Etik ve internet etiği ile ilgili bilgi metnine, dijital ortamda etik olmayan davranış örnekleri üzerinden drama
çalışmasına, dijital yurttaşlıkla ilgili bilgi metnine, dijital ayak izi testi ve yorumları çalışmasına, dijital yurttaşlık
kurallarına uymayan bir çocuğun başından geçenleri anlatan bir hikâye yazma çalışmasına, sanal ortamda
iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili altı şapkalı düşünme tekniği çalışmasına (Görsel 85);
Görsel 85: İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

bilişim teknolojilerinin bedensel ve ruhsal sağlığa etkileri ile ilgili bilgi metnine ve açık uçlu, eşleştirmeli, çoktan
seçmeli sorulara, bilişim teknolojilerinin sosyal ve kültürel hayata katkıları ve riskleri ile ilgili bilgi metnine,
sunulan örnek durumun sorularla analiz edilmesine yönelik çalışmaya yer verilmiş, konuyla ilgili proje, film
ya da afiş çalışmasının öğrencilere yaptırılması önerilmiştir. Etik ilkelerin ihlali sonucunda karşılaşılabilecek
durumlara yönelik bir hikaye yazma çalışmasına, verilen metin üzerinden etik ihlale örnek olacak davranışların
belirlenmesine, siber zorbalık ve siber zorbalıktan korunma amaçlı alınabilecek önlemlere ilişkin siber
zorbalıktan korunma ekibi çalışmasına, bilgi paylaşımı sürecinde olası risklere ve önlemlere ilişkin sorulara,
bilgi metnine yer verilmiştir (Görsel 86) (MEB Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. ve 6. Sınıf Öğretmen
Rehberi, 2021).
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Görsel 86: İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Bilişim, Teknoloji ve Yazılım dersi öğretmen rehber kitaplarındaki bu çalışmalar belirtilen öğrenme hedefiyle
(İnternet ve sosyal medyanın faydalarına ve muhtemel tehlikelerine ilişkin örnekleri tarif edebilme (bilgi)) ilişkili
bulunmuştur, çalışmalarda genel olarak bilişim teknolojilerinin olumlu ve olumsuz etkileri, internet etiği, sanal
ortamda iletişimin olumlu ve olumsuz yönleri, siber zorbalık ve önlemlerine yer verilmiştir.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu kapsamında Bilişim, Teknoloji ve Yazılım dersi
kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden bir diğeri ise “İnterneti ve sosyal medyayı kullanma
biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum)” hedefi olmuştur. Bu hedefle
ilişkilendirilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ders kazanımlarının öğretmen rehberinde yer alma biçimi
incelenmiştir. Etik ve internet etiğine ilişkin bilgi metni ve sorulara, dijital yurttaşlıkla ilgili bilgi metnine,
dijital ortamda etik olmayan davranış örnekleri üzerinden drama çalışmasına, internetin bilinçli bir biçimde
kullanılmasıyla ve internet kullanım sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bir kamu spotu
çalışmasına (Görsel 87),
Görsel 87: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler
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internet etiği kullanma ağı drama çalışmasına, internet ve bilgi iletişim teknolojileri kullanım kurallarına ilişkin
doğru yanlış çalışmasına, dijital yurttaşlık sözleşmesi çalışmasına, dijital zorba olmamak için uyulması gereken
kurallara ilişkin yaratıcı slogan etkinliğine, dijital ayak izi testi ve yorumları çalışmasına (Görsel 88),
Görsel 88: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalarından örnekler

sanal ortamda iletişim kurmanın olumlu ve olumsuz yönleri ile ilgili altı şapkalı düşünme tekniği çalışmasına;
bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemler ve stratejilere ilişkin tartışma çalışmasına, bilişim teknolojilerinin
kullanımında gizlilik ve güvenlik konusuna ilişkin sorulara, bilgi gizliliğim adlı çalışma kağıdı uygulamasına,
bilgi paylaşımı sürecinde olası riskleri karşı alınabilecek önlemlere ilişkin şifreleme konusuna yönelik çalışma
kağıdı uygulamasına yer almıştır (Görsel 89)(MEB Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. ve 6. Sınıf Öğretmen
Rehberi, 2021).
Görsel 89: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme(tutum)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

Bilişim, Teknoloji ve Yazılım öğretmen rehberi kitaplarında yukarıda örnekleri verilen çalışmalar, öğrenme
hedefiyle (İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını
kavrayabilme (tutum)) ilişkili bulunmuştur. Çalışmalarda internet etiği, internet kullanımında dikkat edilmesi
gerekenler, dijital yurttaşlık, dijital zorbalığa karşı uyulması gereken kurallar, bilişim suçlarına karşı alınabilecek
önlemlere yer verilmiştir.
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Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu kapsamında Bilişim, Teknoloji ve Yazılım dersi
kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden bir diğeri ise, “Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri
paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri)” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen Bilişim,
Teknoloji ve Yazılım dersi kazanımlarının öğretmen rehberinde yer alma biçimi incelenmiştir. Öğretmen
rehberinde siber tuzaklar konusuna ilişkin video ve sorulara, siber zorbalıktan korunmaya yönelik önlemler
konusuna ilişkin afiş aracılığıyla bilgi metnine ve tartışma sorusuna, siber zorbalıktan korunma amaçlı
alınabilecek önlemlere ilişkin siber zorbalıktan korunma ile ilgili ekip çalışmasına, bilişim suçlarına karşı
alınabilecek önlemler ve stratejilere ilişkin tartışma çalışmasına, bilişim teknolojilerinin kullanımında gizlilik ve
güvenlik konusuna ilişkin bilgi metni ve sorulara, bilgi gizliliğim adlı çalışma kağıdı uygulamasına (Görsel 90),
Görsel 90: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan öğretmen rehberindeki çalışmalardan örnekler

bilgi paylaşımı sürecinde olası risklere karşı alınabilecek önlemlere ilişkin şifreleme konusuna yönelik çalışma
kağıdı uygulamasına yer almıştır (MEB Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. ve 6. Sınıf Öğretmen Rehberi,
2021). Öğretmen rehber kitabındaki bu çalışmalar öğrenme hedefiyle (Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri
paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme(beceri)) ilişkili bulunmuş, çalışmalarda özellikle siber suçlar,
siber zorbalık ve önlemlerine yer verilmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
Bilişim, Teknoloji ve Yazılım dersi kazanımlarından sonra Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu
temel kavram kapsamında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme
hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri olmuştur. Daha
sonra Şiddet ile Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konularının öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 58: Şiddet konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.7.22 Zorbalık ve türlerini bilir.
R.7.23 Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır.
R.4.1 Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.
R.5.5 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.5.27 Yardım etme becerilerini kullanır.
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
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Metin Kutusu 59: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.

Metin Kutusu 60: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.11 Bilişim teknolojileri kullanımında kendini yönetir.
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.7.26 Bilişim teknolojileri kullanımında kendini yönetir.
R.4.1 Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.
R.4.25 Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.5.30 Sanal arkadaşlığı, arkadaşlık ilişkileri kapsamında sorgular.
R.4.32 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konusunun öğrenme hedeflerinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimiyle
ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Tecavüz, ensest
ve internet ortamında cinsel istismar gibi- cinsel tacize, cinsel istismara ve (siber zorbalık dahil olmak üzere)
zorbalığa ilişkin örnekler verebilme (bilgi); Cinsel tacize, cinsel istismara, ensest veya zorbalığa maruz kalması
halinde, destek almaya çalışmanın önemli olduğunu kavrayabilme (tutum); Cinsel taciz, cinsel istismar, ensest
ve zorbalık gibi durumlarda, kendisi veya bir tanıdığı için ne şekilde yardım isteyebileceğini gösterebilme
(beceri); Ailesinde bu türden bir şiddet yaşıyor olması halinde, güvendiği bir yetişkine bunu nasıl anlatabileceğini
gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, zorbalık ve
zorbalık türleriyle ilgili gazete haberine, zorbalık tanımına ve açık uçlu soruya, örnek olaylarla zorbalık türlerini
eşleştirme çalışmasına, zorbalık türleriyle ilgili bilgi metnine, zorbalıkla ilgili açık uçlu sorulara, zorbalık olaylarını
gözlemleme çalışmasına; zorbalıkla baş etme yollarını kullanmaya ilişkin hikayeye ve bu hikayedeki zorbalık
baş etme yollarını belirlemek için grup çalışmasına, tartışma sorularına, zorbalıkla baş etme yöntemleriyle ilgili
açıklama metnine, zorbalıkla baş etme yöntemleriyle ilgili pankart hazırlama ve sunma çalışmasına; İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin malzemelere ve bunlarla ilgili açık
uçlu sorulara, “tehlike” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili soru ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlike durumlar
ve bu durumlarda kaza olmaması için yapılabileceklerle ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli yerlere ilişkin
açıklamaya, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman davet edilmesi önerisine; Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı incelendiğinde, kimden, nerenden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceği ile ilgili örnek olay ve sorulara,
çeşitli kişi ve kurumlardan ne zaman, hangi durumlarda ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin çalışmaya ve
tartışma sorularına, çalışma sonunda konuyla ilgili açıklamaya, kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım
istenebileceği ile örnek olaya ve soruya; Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda yardım becerilerini
kullanmaya ilişkin yardım etmekle ilgili açık uçlu soruya, yardım etmenin tanımına ve bireye katkılarına ilişkin
açıklamaya, yardım edilebilecek konularla ilgili örnek durum ve açık uçlu sorulara, yardım edilen durumlar
için öğrencilerden örnek istemeye ve açık uçlu sorulara, belirtilen yardım görevlerini yerine getirme ve yerine
getirilen yardımları belirtme çalışmasına yer verilmiştir. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kişisel hakların
korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin 4. sınıf düzeyinde etkinlik örneği
olduğu belirlenmiştir. Uyarı yönergeleri ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin bilgi metnine,
konuyla ilişkili canlandırılacak senaryolara, canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya;
yine kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında 6. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin belirtilen
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yönergelere uygun olarak hareket edip hedefe ulaşmalarını sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına, konuyla
ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliğini korumayla ilgili yönergeyi incelemeye, yönergeye uyma ve uymama
durumlarında karşılaşılacaklarını ifade etme çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021; MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Bu etkinlik örneklerinin bu konuda ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini (Tecavüz, ensest ve internet ortamında
cinsel istismar gibi- cinsel tacize, cinsel istismara ve (siber zorbalık dahil olmak üzere) zorbalığa ilişkin örnekler
verebilme (bilgi); Cinsel tacize, cinsel istismara, ensest veya zorbalığa maruz kalması halinde, destek almaya
çalışmanın önemli olduğunu kavrayabilme (tutum); Cinsel taciz, cinsel istismar, ensest ve zorbalık gibi
durumlarda, kendisi veya bir tanıdığı için ne şekilde yardım isteyebileceğini gösterebilme (beceri); Ailesinde
bu türden bir şiddet yaşıyor olması halinde, güvendiği bir yetişkine bunu nasıl anlatabileceğini gösterebilme
(beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde zorbalık ve zorbalıkla baş etme yöntemleri,
günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli durumlar ve yardım istenebilecek durumlar ele alınmış, bu
kapsamda cinsel taciz, cinsel istismar gibi konulara yer verilmemiştir. Öğrencilerin bu konularda edindiği
bilgileri öğrenme hedeflerinde yer alan konulara uyarlayabileceği düşünülmüştür.
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi “Hem kız hem de oğlan çocukları için istenmeyen cinsel ilginin, mahremiyetin ve kendi
bedeni üzerinde karar verme hakkının ihlali olduğunu fark edebilme (tutum)” hedefi olmuştur. İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için
yönergeleri izlemeye ilişkin 4. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Ayrıca uyarı yönergeleri
ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin bilgi metnine, konuyla ilişkili canlandırılacak senaryolara,
canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya; yine kişisel hakların korunması ve kişisel
güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında 6. sınıf
düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin belirtilen yönergelere uygun olarak hareket edip
hedefe ulaşmalarını sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliğini
korumayla ilgili yönergeyi incelemeye, yönergeye uyma ve uymama durumlarında karşılaşılacaklarını ifade
etme çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021; MEB Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Bu etkinlik örneklerinin bu konuda ilişkilendirilen öğrenme hedefini (Hem kız
hem de oğlan çocukları için istenmeyen cinsel ilginin, mahremiyetin ve kendi bedeni üzerinde karar verme
hakkının ihlali olduğunu fark edebilme (tutum)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde kişisel
hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması çalışmaları kapsamında yaşam, sağlık ve güvende olma
hakkı üzerinde durulmuş, belirtilen haklar tarafından bedensel hakların kapsanabileceği düşünülmüştür.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli
davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum); Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına
nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri); Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir
bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, bilişim teknolojilerinin kullanımında kendini yönetmesine ilişkin bilişim
teknolojileri araçları ve kullanım amaçları ile ilgili açık uçlu sorulara, bilişim teknolojileri araçlarının kullanım
amaçlarına ilişkin açıklamaya, bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili cevabı Evet / Hayır olan sorulara,
bilişim teknolojilerinin yönetimiyle ilgili açık uçlu sorulara ve açıklamaya, bilişim teknolojileri yönetim planı
çalışmasına, bilişim teknoloji araçları kullanım sözleşmesine yer verilmiştir (Görsel 91) (MEB İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 91: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum);
Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili
etkinlik kitabından örnekler

Bilişim teknolojilerinin kullanımında kendini yönetmeyle ilgili Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda
da etkinliğe yer verildiği gözlenmiştir. Bu kitapta, bilişim teknolojileri ile ilgili açık uçlu sorulara ve açıklamaya,
konuyla ilgili kartlarda verilen durumlarla alanları eşleştirme çalışmasına ve çalışmayla ilgili tartışma soruları ile
açıklamaya, bilişim teknolojilerini kullanırken kendini nasıl yönettiği ile ilgili aile üyelerinden birini gözlemleme
çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 92). (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 92: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum);
Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili
etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin
kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini (İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli
davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum); Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl
karar verdiğini gösterebilme (beceri)) karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bilişim teknoloji araçları
kapsamında internet ve sosyal medyanın kullanımına, kullanılması sırasında dikkat edilmesi gerekenlere
değinilmiş, ayrıca bilişim teknolojileri araçları kapsamında çeşitli araçlara yer verilmiştir.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin
sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin 4. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Ayrıca uyarı
yönergeleri ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin bilgi metnine, konuyla ilişkili canlandırılacak
senaryolara, canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verildiği belirlenmiştir
(Görsel 93). (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 93: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum);
Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler
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Yine kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında 6. sınıf düzeyinde etkinlik örneği olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin belirtilen
yönergelere uygun olarak hareket edip hedefe ulaşmalarını sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına, konuyla
ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliğini korumayla ilgili yönergeyi incelemeye, yönergeye uyma ve uymama
durumlarında karşılaşılacaklarını ifade etme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 94) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021).
Görsel 94: İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum);
Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme
(beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin
kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini (İnterneti ve sosyal medyayı kullanma biçimlerine ilişkin
dikkatli davranmalarının faydalarını kavrayabilme (tutum); Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla
ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneklerinde kişisel hakların korunması ve güvenliğin sağlanması kapsamında doğal afet durumlarına,
özellikle okulda ve sınıfta karşılaşılabilecek güvenlikle ilgili durumlara, durumlarda yaşam, sağlık ve güvende
olma haklarına değinilmiştir. Öğrencilerin bu konularda edindiği bilgileri öğrenme hedefleri kapsamında yer
alan konulara yansıtabileceği düşünülmüştür.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve
ortamlara karşı kendini korumaya ilişkin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin malzemeler ve bunlarla ilgili açık uçlu
sorulara, “tehlike” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili soru ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlike durumlar ve
bu durumlarda kaza olmaması için yapılabileceklerle ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli yerlere ilişkin
açıklamaya, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman davet edilmesi önerisine yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 95)
(MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 95: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri); Cinsel içerikli
yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri); Cinsel içerikli
yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme
(beceri)) karşılamadığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve
ortamlara karşı kendini korumaya odaklanan çalışmalara yer verilmiştir.
Yine İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, karar verme sürecini etkileyen faktörlerle ilgili
günlük yaşamdan örneklere, sınıfı gruplara ayırma konusunda karar vermeye ilişkin seçenekler ve açık uçlu
sorulara, günlük yaşamda aldıkları kararları ve bunu etkileyen faktörleri belirleyecekleri çalışma kağıdına,
tartışma sorularına, karar verme süreci ve karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya yer verildiği
gözlenmiştir (Görsel 96) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 96: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri)) kısmen
karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde günlük yaşamla ilgili kararlar ve bunları etkileyen faktörler üzerinde
durulmuş, karar vermeye ilişkin günlük yaşam örneklerinden edinilen bilginin sosyal medya kullanımıyla ilgili
kararlara yansıtabileceği düşünülmüştür.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, sanal arkadaşlığı arkadaşlık ilişkileri kapsamında
sorgulamakla ilgili öğrencilerin arkadaşları ile en çok yapmayı sevdiği şeyleri söylemesine yönelik çalışmaya,
arkadaşlıkla ilgili açık uçlu sorulara, gerçek hayattaki ve sanal ortamdaki arkadaşlığa ilişkin açık uçlu sorulara,
sanal arkadaşlığın tanımına, tartışma sorularına, sanal arkadaşlığın olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili
açıklamaya, sanal arkadaşlık ile gerçek hayattaki arkadaşlık arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlatan resim/
karikatür/poster çalışmasına, sanal arkadaşlığın risklerini anlatan slogan çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir
(Görsel 97) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 97: Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini gösterebilme (beceri)) karşıladığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde sanal arkadaşlık ile gerçek hayattaki arkadaşlık, sanal arkadaşlıktaki riskler ve
tehlikeler üzerinde durulmuştur.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, bilgi kaynaklarının güvenirliği sorgulamaya ilişkin
araştırma konusuna, bilgi kaynağı ve bilgileri düzenlemeye ilişkin grup çalışmasına, grup çalışmasıyla ve bilgi
kaynaklarının güvenirliği ile ilgili açık uçlu sorulara, bilgi kaynakları ve bilgi kaynaklarının güvenirliği ile ilgili
açıklamaya, merak edilen bir konuda araştırma ve bilimsel bir rapor hazırlama çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 98) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 98: Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını
belirleyebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla nasıl konuşacağını
belirleyebilme (beceri)) karşılamadığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bilgi kaynakları ve bilgi kaynaklarının
güvenirliği üzerinde durulmuştur.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda; Şiddet;
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konuları için 18
öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim programı ile ilkokul 8-10. sınıf
düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 46’da verilmiştir.
Tablo 46. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram

Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

SRP
(f)

SBTK
(f)

YD
(f)

Toplam
(f)

Şiddet

4

3

-

7

Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük

-

-

-

-

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

2

-

1

3

Toplam

6

3

1

10

Konular

Dersler

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedefleri; 8-10.
sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında en çok Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim programı
kazanımlarıyla, en az ise İngilizce dersi öğretim programı kazanımlarıyla (1 kazanım) ilişkilendirilmiştir.
Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle bulunmuştur. Bunu Bilgi
ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu izlemiş, ardından 8-10. sınıf düzeyi öğretim programı
kazanımlarıyla en az ilişkilendirilen ise Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu olmuştur.
12-15 yaş grubunda ilişkili bulunan Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu kapsamındaki
öğrenme hedeflerinin, İnternet, cep telefonları, sosyal medya istenmeyen cinsel ilgiye maruz kalınan ortamlar
haline gelebilir ana fikri altında yer aldığı görülmektedir. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu ile
ise hiçbir öğrenme hedefi ilişkilendirilememiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramındaki 12-15 yaş grubundaki 18 öğrenme hedefi, 8-10. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla 10 kez ilişkilendirilmesine rağmen, bu kavram kapsamındaki öğrenme
hedeflerinin çoğunluğunun öğretim programı kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır. Bu kavram
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kapsamındaki 18 öğrenme hedefinin 1’inin tam, 4’ünün ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarında
kısmen karşılığı bulunmuş, 13 öğrenme hedefi ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir. 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo
47’de verilmiştir.
Tablo 47. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti ve zorbalık, bir insan hakları ihlalidir.
Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri
arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi)

Tam olarak

Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde bildirebileceğini gösterebilme (beceri)

Kısmen

Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve
zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)

Kısmen

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir. İnternet, cep telefonları, sosyal medya istenmeyen cinsel ilgiye maruz kalınan ortamlar haline
gelebilir.
İnterneti, cep telefonunu ve sosyal medyayı kullanırken güvende kalabilmek için bir plan geliştirip uygulayabilme
(beceri)

Kısmen

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: Cinsel içerikli yayınlar ve görseller, cinsel açıdan uyarıcı ve potansiyel olarak zararlı olabilir.
Cinsel içerikli yayınların hangi yönlerden zararlı olabileceğini ve bu zararları nereye bildirebileceğini ve nereden
destek alınabileceğini özetleyebilme (bilgi)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok istenmeyen bir durumda
olan bireylerin muhakeme ederek yardım isteyebilmelerine yönelik olduğu görülmüştür. Bu temel kavramın
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı Grafik 21’de verilmiştir.
Grafik 21. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Şiddet
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

Grafik 3’e göre, bu kavramın öğrenme hedefleri, 8-10. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan en fazla
9. sınıf kazanımlarıyla, daha sonra da 8 ve 10. sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. 9. sınıf
kazanımları yalnızca Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken, 10. sınıf kazanımları da yalnızca
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilebilmiştir. Her
üç sınıf düzeyinde de Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanım
bulunamamıştır.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 48’de verilmiştir.
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Tablo 48. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
4.1. Şiddet
Ana Fikir: Cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti ve zorbalık, bir insan hakları ihlalidir.
Yetişkinlerin, gençlerin veya iktidar sahibi bireylerin fail olduğu cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimlerinin hiçbir zaman
maruz kalanın suçu olmadığını ve her zaman bir insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum)
4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: Herkes, kendi mahremiyeti ve bedensel bütünlüğü üzerinde hak sahibidir.
Mahremiyet ve bedensel bütünlük hakkının anlamını açıklayabilme (bilgi)
Herkesin kendi mahremiyeti ve bedensel bütünlüğü üzerinde hak sahibi olduğunu kavrayabilme (tutum)
Kendi mahremiyet ve bedensel bütünlük hakkına ilişkin ne hissettiğini ifade edebilme (beceri)
4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: Herkesin kendi cinsel eylemleri üzerinde söz hakkı vardır ve eylemlerdeki onayı hakkında açık iletişim kurmalı ve partnerinin de
onayını almalıdır.
Onayı tarif edebilme ve cinsellikle ilgili kararlarda ne anlama geldiğini açıklayabilme (bilgi)
Cinsellikte onay ifade etmenin ve almanın önemini kavrayabilme (tutum)
Kişisel sınırları doğrultusunda cinsel davranışa onay verip vermediğini ifade edebilme (beceri)
4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: İnternet, cep telefonları, sosyal medya istenmeyen cinsel ilgiye maruz kalınan ortamlar haline gelebilir.
İnternetin, cep telefonlarının ve sosyal medyanın hangi biçimlerde istenmeyen cinsel ilginin kaynakları haline gelebildiğini tarif edebilme (bilgi)
İnternet, cep telefonu ve sosyal medya üzerinden maruz kalabileceği istenmeyen cinsel ilgiyle baş etme biçimlerinin olduğunu kavrayabilme
(tutum)
4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: Cinsel içerikli yayınlar ve görseller, cinsel açıdan uyarıcı ve potansiyel olarak zararlı olabilir.
Cinsel içerikli yayınların (pornografi) neden bu denli yaygın olduğu analiz edebilme (bilgi)
Cinsel içerikli görsellerin, küçük yaştakilerin göndermesi, edinmesi, satın alması veya muhafaza etmesinin yasa dışı olabileceği durumların
ayırdında olabilme (bilgi)
Cinsel içerikli görsellerin paylaşılması veya saklanmasıyla ilgili kanunlardan haberdar olmanın önemli olduğunun farkında olabilme (tutum)
Cinsel içerikli yayınların kullanımına dair ne hissettiğini ifade edebilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok bedenin özel bölgelerinin
farkına varabilme, onay verme ve vermeme durumlarını analiz edebilme, bilişim teknolojilerini kullanırken
dikkat edilmesi gerekenlerin farkında olma gibi konularla ilişkili olduğu saptanmıştır. Ergenliğin başında olan
bireylerin bu konularda da bilinçlenmeleri önemli görülmektedir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 8-10. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 12-15 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
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12-15 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları ardından Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim programı kazanımları
olmuştur (Bkz. Tablo 46). Bu doğrultuda Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı, 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ders kitabı incelenmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik programından sonra Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf kazanımları olmuştur. Bu temel
kavram kapsamında yer alan Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Güvenli Kullanımı konularının öğrenme hedefleriyle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi kazanımları
ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 61: Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin
Güvenli Kullanımı konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
Öğretim Programı kazanımı:
SB9.1.4.4. Şiddetin birey üzerindeki etkilerini değerlendirir.

Bu dersin kazanımları sadece Şiddet konusunun “Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel
saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi); Cinsel tacizi,
cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde bildirebileceğini gösterebilme (beceri); Güvendiği
yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve zorbalığın
önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)” hedefleri ile ilişkilendirilmiştir.
Şiddet konusu kapsamında “SB9.1.4.4. Şiddetin birey üzerindeki etkilerini değerlendirir.” kazanımın ders
kitabında nasıl ele alındığı incelenmiştir. Şiddetin birey üzerindeki etkileri ile ilgili akran zorbalığına, zorbalıkla
mücadeleye, şiddeti önlemek için okulda ve okul dışında neler yapılabileceğine ilişkin açıklama metnine yer
verilmiştir (Görsel 99) (MEB, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
Görsel 99: Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri
arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi); Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde
bildirebileceğini gösterebilme (beceri); Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın
partner şiddetinin ve zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Şiddet konusu kapsamında ders kitabında sadece akran zorbalığı konusu ele alınmış, genel olarak okulda
şiddeti önlemek için neler yapılabileceğine, okul dışında şiddete uğrama veya şiddete uğrama tehlikesi
durumunda başvurulabilecek yerlere ilişkin konulara sadece bilgi metni aracılığıyla yer verilmiştir. Teknik
Rehber’deki Şiddet konusu kapsamında ele alınan öğrenme hedeflerinin sadece zorbalıkla ilgili bölümü ders
kitaplarında ele alınmış, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimlerine ders kitabında
yer verilmemiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi kazanımlarından sonra Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu
temel kavram kapsamında yer alan Şiddet ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konularının
öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Onay, Mahremiyet ve Bedensel
Bütünlük konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 62: Şiddet konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.9.18. Zorbalık ve türlerini bilir.
R.9.24. Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır.
R.8.15. İhtiyaç duyduğunda yardım arar.

Metin Kutusu 63: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.10.28. Bilişim teknolojileri kullanımında kendini yönetir.
R.8.15. İhtiyaç duyduğunda yardım arar.

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konusunun öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’nda yer alma biçimiyle ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda yer
alma biçimi ise, etkinlik kitapları incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Zorbalık,
psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri arasında
kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi); Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı
ne şekilde bildirebileceğini gösterebilme (beceri); Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları ve cinsel
tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl
ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) ” hedefleri olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelendiğinde, zorbalığın tanımıyla ilgili açık uçlu soruya, örnek olay ve zorbalık türünü eşleştirme çalışmasına,
zorbalık türleriyle ilgili bilinçlendirici slogan yazma çalışmasına ve tartışma sorularına, zorbalıkla ilgili gözlem
çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 100) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 100: Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimleri
arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Zorbalık, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet
biçimleri arasında kıyaslama ve tezatlama yapabilme (bilgi)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde
zorbalık ve zorbalık türleri ele alınmış; ancak öğrenme hedefinde belirtilen psikolojik şiddet, cinsel taciz gibi
konulara yer verilmemiştir.
Zorbalıkla baş etme yollarını kullanmaya ilişkin zorbalık ve zorbalık türleri ile ilgili bilgi metnine, zorbalıkla
baş etme yollarıyla ilgili bilgi metnine, örnek olay ve örnek olayda zorbalıkla ilgili belirtilen tepkileri etkili ve
etkisiz olarak gruplandırma çalışmasına, etkili ve etkisiz olan zorbalıkla başa çıkma yöntemlerini canlandırma
ve tartışma sorularına yer verilmiştir (Görsel 101) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 101: Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde bildirebileceğini gösterebilme
(beceri); Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve zorbalığın
önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler

Ayrıca bu etkinlik kapsamında öğrencilerin zorbalıkla baş etme yollarını kullandıklarında karşılaştıkları sonuçları
paylaşmaları, zorbalıkla baş etme yollarının kullanılmasıyla ilgili gözlem çalışması, velilere konuya ilişkin
seminerler düzenlenmesi önerilmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Cinsel tacizi, cinsel saldırıyı, yakın partner şiddetini ve zorbalığı ne şekilde bildirebileceğini
gösterebilme (beceri); Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları, cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın
partner şiddetinin ve zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme
(beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde zorbalıkla baş etme yollarına değinilmiştir, ancak
öğrenme hedeflerinde zorbalık dışında cinsel taciz, saldırı konularına da yer verilmiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda ihtiyaç duyduğunda yardım aramaya ilişkin gazete haberine,
açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, “yardım arama davranışı”nın tanımına,
verilen bazı konu başlıkları ile ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/nereye başvuracağını belirtmeye yönelik
çalışmaya, tartışma sorularına, yardıma ihtiyaç duyulan olayı ve olayla ilgili kimlere başvurulduğuna ilişkin
yazma çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (Görsel 102) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 102: Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları ve cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve
zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(Güvendiği yetişkinlere ve hayatta kalanları ve cinsel tacizin, cinsel saldırılarının, yakın partner şiddetinin ve
zorbalığın önlenmesini destekleyen hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde duygusal konular, kişisel sorunlar, akademik konular gibi konularda yardıma
ihtiyaç duyma ve yardım için kime, nereye başvurulacağına odaklanılmıştır, bu konuda yapılan çalışmalarda
edinilen bilginin öğrenme hedefinde ele alınan konulara yansıtılabileceği düşünülmüştür.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “İnterneti, cep telefonunu ve sosyal medyayı kullanırken güvende kalabilmek
için bir plan geliştirip uygulayabilme (beceri); Cinsel içerikli yayınların hangi yönlerden zararlı olabileceğini
ve bu zararları nereye bildirebileceğini ve nereden destek alınabileceğini özetleyebilme (bilgi)” hedefleri
olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, bilişim teknolojileri kullanımında
kendini yönetmeye ilişkin bilişim teknolojilerinin tanımına, “Unutulmaz İnternet Yalanları” başlığı çalışma
kağıdında yer alan gazete haberlerine ve sorularına, haberi doğrulama yöntemleriyle ilgili bilgi metnine, bilişim
teknolojilerinin ne kadar süre, hangi amaçla ve bu teknolojilerin kullanımında kendini yönetmek için yapılanlarla
ilgili açık uçlu sorulara ve tartışma sorularına, bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili günlük tutma çalışmasına,
bilişim teknolojilerini kullanım planı hazırlama çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, ihtiyaç duyduğunda
yardım aramaya ilişkin gazete haberine, açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara,
“yardım arama davranışı”nın tanımına, verilen bazı konu başlıkları ile ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/
nereye başvuracağını belirtmeye yönelik çalışmaya, tartışma sorularına, yardıma ihtiyaç duyulan olaya ve
olayla ilgili kimlere başvurulduğuna ilişkin yazma çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (MEB Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik
örneklerinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden “İnterneti, cep telefonunu ve sosyal medyayı
kullanırken güvende kalabilmek için bir plan geliştirip uygulayabilme (beceri)” hedefini karşıladığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneklerinde bilişim teknolojilerinin kullanımında kendini yönetme, plan yapma, bilişim teknolojileri
aracılığıyla elde edilen bilginin doğrulanma yöntemleri ele alınmıştır. Öğrenme hedeflerinden “Cinsel içerikli
yayınların hangi yönlerden zararlı olabileceğini ve bu zararları nereye bildirebileceğini ve nereden destek
alınabileceğini özetleyebilme (bilgi)” öğrenme hedefinin ise kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneklerinde duygusal konular, kişisel sorunlar, akademik konular gibi konularda yardıma ihtiyaç duyma ve
yardım için kime, nereye başvurulacağına odaklanılmıştır, bu konuda yapılan çalışmalarda edinilen bilginin
öğrenme hedefinde ele alınan konulara yansıtılabileceği düşünülmüştür.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda; Şiddet;
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük ile Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konuları için 19
öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim programı ile ilkokul 11-12. sınıf
düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 49’da verilmiştir
Tablo 49. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram

Şiddet ve
Şiddetten
Korunma

196

SRP
(f)

YD
(f)

TDE
(f)

Toplam
(f)

Şiddet

1

2

-

3

Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük

-

-

-

-

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

4

-

8

12

Toplam

5

2

8

15

Konular

Dersler

ŞİDDET ve ŞİDDETTEN KORUNMA
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı
yanında İngilizce ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Belirtilen
bu programların kazanımları Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı kapsamındaki Şiddet ve Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken Onay, Mahremiyet ve
Bedensel Bütünlük konusunun öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan hiçbir öğretim programı
kazanımıyla ilişkilendirilememiştir. 15-18+ yaş grubunda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinden de sadece Sosyal medya kullanımının faydaları olabilir ancak
aynı zamanda ahlaki, etik ve yasal durumlara sebebiyet verme potansiyeli de vardır ve dikkatli kullanılmalıdır
ana fikri altında yer alanların ilişkilendirilebildiği gözlenmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramındaki 15-18+ yaş grubundaki 19 öğrenme hedefi, 11-12. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla 15 kez ilişkilendirilmiştir. Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramındaki 17
öğrenme hedefinin sadece 2 tanesinin 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarında tam karşılığı bulunurken
2’sinin de kısmen karşılığı bulunmuştur, 15 öğrenme hedefi ise hiç ilişkilendirilememiştir. 11-12. sınıf öğretim
programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 50’de verilmiştir.
Tablo 50. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

4.1. Şiddet
Ana Fikir: Şiddetsiz bir ortamda, insanların sağlığının ve iyi oluşunun sağlanmasını savunma konusunda
herkes sorumludur.
Okul, ev, internet ve içinde bulunulan topluluk dahil olmak üzere her ortamda şiddete ve insan hakları ihlaline
karşı çıkmanın önemini anlayabilme (tutum)

Kısmen

4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: Şiddetsiz bir ortamda, insanların sağlığının ve iyi oluşunun sağlanmasını savunma konusunda
herkes sorumludur.
Sosyal medyayı güvenli, yasal ve saygı çerçevesinde kullanabilmeye yönelik stratejilerin değerlendirilmesini
yapabilme (bilgi)

Tam olarak

Sosyal medya kullanımının birçok faydasının olduğunu ancak aynı zamanda güvenli olmayan durumlar ve yasa
ihlalleri de yaratabildiğini kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Sosyal medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok sosyal medya kullanımına
ilişkin olduğu ve yanlış kullanımı durumunda yararları kadar zararlarının da olduğunun farkına varılmasına
dönük olduğu görülmektedir. Bu temel kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının
sınıf düzeylerine göre dağılımı Grafik 22’de verilmiştir.
Grafik 22. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
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Şiddet
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı

Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramındaki öğrenme hedefleri, 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlardan
en fazla 11. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu ile
ilişkilendirilebilmiştir. Her iki sınıf düzeyinde de Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu ile ilişkili
kazanım bulunamamıştır. Sınıf düzeyi arttıkça öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen kazanım sayısı düşmüştür.
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11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 42’de verilmiştir.
Tablo 51. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
4.1. Şiddet
Ana Fikir: Şiddetsiz bir ortamda, insanların sağlığının ve iyi oluşunun sağlanmasını savunma konusunda herkes sorumludur.
Fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet dahil, farklı şiddet biçimlerinin azaltılmasına yönelik çabalar arasından başarılı örnekleri analiz edebilme (bilgi)
Herkesin insan onuruna yaraşan ve saygı çerçevesinde muamele gördüğü güvenli ortamların savunuculuğunu yapabilme (beceri)
4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: Bir partnerle sağlıklı, haz dolu ve karşılıklı rızaya dayalı cinsel davranışlar için onay çok önemlidir.
Cinsel onay göstermenin ve göstermemenin ve karşısındakinin onay gösterdiğini veya göstermediğini anlamanın faydalarını analiz edebilme
(bilgi)
Erkek ve kadın bedenlerinin farklı bir biçimde değerlendirildiğinin ve cinsel davranışlar üzerinde uygulanan çifte standartların; karşılıklı onaya
dayalı cinsel davranışlar üzerinde etkili olduğunun kıyaslamasını ve karşılaştırmasını yapabilme (bilgi)
Onaya dayalı cinsel davranışların, sağlıklı bir cinsel ilişkinin önemli bir parçası olduğunu kabul edebilme (tutum)
Onay gösterdiğini ve göstermediğini ifade etmenin biçimlerini sergileyebilme ve birinin onay gösterip göstermediğini anlayabilme (beceri)
4.2. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
Ana Fikir: Onay verme ya da onay alma yetisini etkileyen faktörlerin farkında olmak önemlidir.
Cinsel onay almanın, onayı değerlendirmenin ve eyleme geçip geçmemenin ne demek olduğunu tartışabilme (bilgi)
Onayın varlığı ve yokluğundaki durumlara dair örnekler arasında kıyaslama ve karşılaştırma yapabilme (bilgi)
Onay almayı ya da vermeyi etkileyen (örneğin, alkol ve diğer maddeler, TCTŞ, yoksulluk, güç dengesi dinamikleri gibi) faktörleri analiz edebilme
(bilgi)
Cinsel onayı zayıf kılabilecek faktörlerden kaçınmanın önemini kavrayabilme (tutum)
Onay verme veya vermeme yetisini gösterebilme (beceri)
Bir kimsenin onay verdiği ve vermediği halleri anlayabilme yetisini gösterebilme (beceri)
4.3. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
Ana Fikir: Sosyal medya kullanımının faydaları olabilir ancak aynı zamanda ahlaki, etik ve yasal durumlara sebebiyet verme potansiyeli de
vardır ve dikkatli kullanılmalıdır.
Cinsel içerikli yayınların; erkekler, kadınlar, cinsel davranışlar, cinsel tepkiler ve bedensel görünümle ilgili gerçekçi olmayan beklentilere hangi
bakımdan neden olabileceğini değerlendirebilme (bilgi)
Cinsel içerikli yayınların, toplumsal cinsiyet temelli zararlı kalıp yargıları pekiştirebileceğini ve şiddet içeren, karşılıklı onaya dayalı olmayan
davranışları normalleştirebileceğini fark edebilme (tutum)
Cinsel içerikli yayınlar; erkekleri, kadınları ve cinsel davranışı gerçekçi olmayan biçimlerde yansıttıkları için, bu yayınların kişinin benlik algısını,
kendine güvenini, öz saygı ve başkalarına ilişkin algılarını hangi biçimlerde etkileyebildiği üzerine düşünebilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin cinsel davranışlar, cinsel onay, cinsel
içerikli yayınlar gibi bilinçli olunmayan durumlarda şiddeti doğurabilecek konularla ilgili olduğu saptanmıştır.
Özellikle bu yaş grubunun onay alınmadan yaşanılan cinselliğin şiddet olduğu ve şiddetin zararlı olacağı
konusunda bilinçli olmaya ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.
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15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
15-18+ yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 11-12.
sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 15-18+yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
15-18+ yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Türk
Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programı kazanımları ardından Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur
(Bkz. Tablo 49). Bu doğrultuda Ortaöğretim Türk Dili Edebiyatı ders kitapları ile Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
ders, Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında yer alan konulardan
sadece Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleri Türk Dili ve Edebiyatı
dersi kazanımları ilişkilendirilebilmiştir.
Metin Kutusu 64: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı kazanımları:
A.2. 13. Metni yorumlar.
A.3. 11. Metni yorumlar.
A.4. 12. Metni yorumlar.
C.2. 8. Dinlediği konuşmada öne sürülen düşüncelerin dayanaklarının geçerliliği sorgular.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Sosyal medya kullanımının birçok faydasının olduğunu ancak aynı zamanda
güvenli olmayan durumlar ve yasa ihlalleri de yaratabildiğini kavrayabilme (tutum)” hedefi olmuştur. Türk Dili
ve Edebiyatı dersi kazanımları öğretim programında; Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme), Yazma ve Sözlü
İletişim olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış, kazanımların ilişkili olduğu sınıf düzeyleri belirtilmemiştir.
Ders kitaplarında da farklı metin türleri üzerinden üniteler başlıklandırılmış ve her bir ünitede Okuma, Yazma,
Sözlü İletişim başlıkları altında metin ve çalışmalar yer almış, bu metin ve çalışmaların ilişkilendirildiği kazanımlar
ise ifade edilmemiştir. Dolayısıyla bu nedenlerle Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türk Dili ve
Edebiyatı dersi kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını belirlemek mümkün olamamıştır.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
program Türk Dili ve Edebiyatı dersinden sonra Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu temel kavram kapsamında
yer alan Şiddet konusu öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı’ndan bir kazanımla ilişkilendirilmiştir. Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları bu kavram kapsamında en fazla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli
Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 65: Şiddet konusunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı:
R.12.13. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.

Metin Kutusu 66: Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.11.21. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
R.12.5. Bilişim teknolojileri kullanımı konusunda kendini değerlendirir.
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Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konusunun öğrenme hedeflerinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda yer alma biçimiyle ilgili
kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı’nda yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Okul, ev, internet
ve içinde bulunulan topluluk dahil olmak üzere her ortamda şiddete ve insan hakları ihlaline karşı çıkmanın
önemini anlayabilme (tutum)” hedefi olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde,
adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapmaya ilişkin adil olmayan durumlar için beynin tepki
göstermesini konu alan araştırma sonucu ve sorularına, hak savunuculuğu yapılması beklenen örnek olaylara
ve tartışma sorularına, adil kişilerin özellikleri ve hak savunuculuğu üzerine uygun müdahale yöntemiyle ilgili
bilgi metnine, boşluk doldurma çalışmasına, okul ve adil davranışlar, okulda hakların korunmasıyla ilgili açık
uçlu sorulara yer verildiği gözlenmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Etkinlik örneğinde
hak savunuculuğu konusuna odaklanıldığı için söz konusu öğrenme hedefini karşıladığı belirlenmiştir.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Sosyal medyayı güvenli, yasal ve saygı çerçevesinde kullanabilmeye yönelik
stratejilerin değerlendirilmesini yapabilme (bilgi); Sosyal medya kullanımının birçok faydasının olduğunu
ancak aynı zamanda güvenli olmayan durumlar ve yasa ihlalleri de yaratabildiğini kavrayabilme (tutum); Sosyal
medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri)” hedefleri
olmuştur. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, bilgi kaynaklarının güvenirliğini
sorgulamakla ilişkili olarak doğru bilinen yanlışlar konusunda açık uçlu sorulara, doğru bilinen yanlışlarla ilgili
örnekler ve açık uçlu sorulara, kulaktan kulağa oyunu ile söylenen ilk cümle ile son cümleyi karşılaştırma
çalışmasına ve çalışmayla ilgili sorulara, haber doğrulama yöntemleri ile ilgili bilgi metnine yer verilmiştir
(Görsel 103) (Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 103: Sosyal medyayı güvenli, yasal ve saygı çerçevesinde kullanabilmeye yönelik stratejilerin değerlendirilmesini
yapabilme (bilgi); Sosyal medya kullanımının birçok faydasının olduğunu ancak aynı zamanda güvenli olmayan durumlar
ve yasa ihlalleri de yaratabildiğini kavrayabilme (tutum); Sosyal medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan
geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Sosyal medyayı güvenli, yasal ve saygı çerçevesinde kullanabilmeye yönelik stratejilerin
değerlendirilmesini yapabilme (bilgi); Sosyal medya kullanımının birçok faydasının olduğunu ancak aynı
zamanda güvenli olmayan durumlar ve yasa ihlalleri de yaratabildiğini kavrayabilme (tutum); Sosyal medyayı
sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bilgi kaynaklarının doğruluğunu sorgulama genel olarak ele alınmış, haber
doğrulama yöntemlerine yer verilmiş; ancak sosyal medya konusuna odaklanılmamıştır.
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Bilişim teknolojilerinin kullanımında kendisini değerlendirmeye ilişkin siber güvenlik, siber zorbalık, siber
dünyada karşılaşılabilecek tehlikelerle ilişkili bilgi metnine, oyun, sosyal medya gibi ortamlardaki uygulamalar,
riskler ve güvenlik tedbirlerinin belirtilmesi beklenen grup çalışmasına ve bu çalışmayla ilgili tartışma
sorularına, bilişim teknolojilerini kullanırken alınabilecek önlemleri araştırma ve sunma çalışmasına yer verildiği
belirlenmiştir (Görsel 104) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).

ŞİDDET ve ŞİDDETTEN KORUNMA
Görsel 104: Sosyal medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan geliştirebilme ve uygulayabilme (beceri)
öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Sosyal medyayı sorumlu bir biçimde kullanabilmeye yönelik plan geliştirebilme ve uygulayabilme
(beceri)) karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde oyun, sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, dizi
film, video izleme uygulamaları, sesli-yazılı iletişim programları, yazılımlardaki riskler ve güvenlik önlemlerini
belirleme üzerinde durulmuş, dolayısıyla bu konularla öğrenme hedefinin karşılandığı düşünülmüştür.

Şiddet ve Şiddetten Korunma Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim
Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehber’deki Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramının tüm yaş gruplarına ait öğrenme hedefi
sayıları ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının yaş gruplarına göre dağılımı Grafik
23’te verilmiştir.
Grafik 23. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Grafik 23’e göre, Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleri için 9-12 yaş grubu ile 15-18+ yaş
grubunda en fazla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim
programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. 5-8 ve 12-15 yaş gruplarında ise Şiddet konusu en fazla ilişkilendirilen
konu olmuştur. Tüm yaş grupları ve konular göz önünde bulundurulduğunda en fazla ilişki kurulabilen konu
açık bir fark ile 9-12 yaş ve Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu olmuştur. 12-15 ve 1518+ yaş gruplarında Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun MEB öğretim programlarında yer
alan kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiş olması dikkat çekicidir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen öğretim
programları kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 24’te verilmiştir.
Grafik 24. Şiddet ve Şiddetten Korunma Kavramının Kapsamındaki Konulara İlişkin Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB
Kazanımlarının Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Grafik 24’e göre, sınıf düzeyleri arttıkça Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı kapsamında yer alan öğrenme
hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı artmamış, düzensiz bir ilişki saptanmıştır. Bu kavramın öğrenme
hedeflerinin tüm sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkisi incelendiğinde ilişkilendirme kurulamayan bir sınıf
düzeyi olmadığı, tüm kademeler içinde ise en fazla ilkokul 3. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirildiği
görülmüştür. İlkokul 3. sınıf düzeyindeki dersler incelendiğinde ise bu kavramdaki öğrenme hedefleriyle Sınıf
Rehberlik Programı yanında sadece Hayat Bilgisi dersi kazanımlarının toplamda 38 kez ilişkilendirildiği tespit
edilmiştir.
Kademeler açısından Grafik 24 incelendiğinde, ilkokul kademesinde yine en fazla 3. sınıf kazanımlarıyla, en
az ise 2. sınıf kazanımlarıyla; ortaokul kademesinde ise en fazla 5. sınıf düzeyi kazanımlarıyla, en az 8. sınıf
kazanımlarıyla ve ortaöğretim kademesinde ise en fazla 11. sınıf, en az 10. sınıf kazanımlarıyla ilişkilendirildiği
tespit edilmiştir.
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3.1.5.

Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramı
ile İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı
Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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3.1.5. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramı ile İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’ de 5-8 yaş, Cinsel Davranışta Normlar
ve Akran Etkisi, Karar Verme, İletişim, Reddetme ve Uzlaşma, Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik ile Yardım ve
Desteklere Erişim konuları için 26 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin okul öncesi- 3.
sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 52’de verilmiştir.
Tablo 52. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram

Sağlık ve İyi
Olma Becerileri

OÖ
(f)

SRP
(f)

HB
(f)

GS
(f)

Türkçe
(f)

BEO
(f)

Mü.
(f)

Toplam
(f)

Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi

2

7

6

-

-

-

-

15

Karar Verme

-

5

2

-

-

-

-

7

İletişim, Reddetme ve Uzlaşma

6

13

5

1

22

2

4

53

Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik

-

-

-

-

-

-

-

-

Yardım ve Desteklere Erişim

1

3

8

-

-

-

-

12

Toplam

9

28

21

1

22

2

4

87

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedefleri; hem okul
öncesi eğitim programı kazanımlarıyla hem de 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında Hayat
Bilgisi; Görsel Sanatlar; Türkçe; Beden Eğitimi ve Oyun ve Müzik dersinin öğretim programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunda
bulunurken, en az ilişkili kazanım yedi kazanımla ilişkilendirilen Karar Verme konusundaki öğrenme hedefleriyle
bulunmuştur. Bu yaş grubunda hiç ilişkilendirilmeyen konu Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik olmuştur.
En çok ilişkilendirilen İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili
kazanımlar incelendiğinde; başta ebeveyn/veliler veya güven duyulan yetişkinler ile çocuklar arasında olmak
üzere; arkadaşlar arasında ve diğer bireylerle olan ilişkilerimizde, iletişimin önemi; başta ebeveyn/veliler veya
güven duyulan yetişkinler ile çocuklar arasında olmak üzere; Toplumsal cinsiyet rolleri, insanlar arasındaki
iletişimi etkilemesi ana fikirleriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu konu kapsamında hem okul öncesi eğitim
programı hem de 1-3. sınıf düzeyi öğretim programlarından Sınıf Rehberlik Programı; Hayat Bilgisi; Görsel
Sanatlar; Türkçe; Beden Eğitimi ve Oyun ve Müzik derslerinin kazanımları bu konunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiştir. İkinci olarak en çok ilişkilendirilen Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu
kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde; akranlarından etkilenme, iyi veya kötü
yönde farklı biçimlerde olması ana fikrinin altında yer alan öğrenme hedefleri ile ilişkili olduğu görülmektedir.
Bu konu kapsamındaki öğrenme hedefleri hem okulöncesi eğitim programı hem de 1-3 sınıf düzeyi öğretim
programlarından yalnızca Sınıf Rehberlik Programı ile Hayat Bilgisi dersi öğretim programının kazanımları
ile ilişkili bulunmuştur. MEB öğretim programı kazanımlarıyla hiç ilişki bulunamayan Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde; farklı medya türleri vardır ve bunlar doğru
veya yanlış olabilen bilgiler sunabilmesi ana fikrinin öğrenme hedefleri olduğu görülmektedir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 26 öğrenme hedefinden 16’sı,
hem okulöncesi eğitim hem de 1-3. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 87 kez
ilişkilendirilmiştir. Ancak ilişkilendirilen bu 16 öğrenme hedefinin 12’si tam olarak, yalnızca 4’ü ise kısmen
ilişkilendirilebilmiştir. 10 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir. Okulöncesi
ve 1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 53’de verilmiştir.
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Tablo 53. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Ana Fikir: Akranlarından etkilenme, iyi veya kötü yönde farklı biçimlerde olabilir.
İyi ve kötü akran etkisine örnekler verebilme (bilgi)

Kısmen

Akran etkisinin iyi veya kötü yönde olabildiğini kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Akran baskısıyla baş etme tutumunu gösterebilme (beceri)

Tam olarak

Kendi akranlarını olumlu yönde etkileyebilecek bir davranışı modelleyebilme (beceri)

Tam olarak

5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Herkes kendi kararlarını alma hakkına sahiptir ve alınan kararların sonuçları vardır.
Çocukların ve gençlerin, bazı durumlarda belli başlı kararları alırken ebeveyn/veli ya da güvenilir bir yetişkinin
desteğine ihtiyaçları olduğunu kabul edebilme (tutum)

Kısmen

İyi bir karar almasına yardımcı olabilecek koşullara ilişkin bir anlayış sergileyebilme (beceri)

Tam olarak

İyi kararlar almasına yardımcı olabilecek bir ebeveyni/veliyi veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri)

Tam olarak

5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana Fikir: Başta ebeveyn/veliler veya güven duyulan yetişkinler ile çocuklar arasında olmak üzere;
arkadaşlar arasında ve diğer bireylerle olan ilişkilerimizde, iletişim önemlidir.
(Sözlü veya sözlü olmayan iletişim dahil) çeşitli iletişim biçimlerini tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Sağlıklı ve sağlıksız iletişim arasındaki farkı anlayabilme (bilgi)

Tam olarak

‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi)

Kısmen

Herkesin kendini ifade etmeye hakkinin olduğunu kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin yollarını gösterebilme (beceri)

Tam olarak

5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet rolleri, insanlar arasındaki iletişimi etkileyebilir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin insanlar arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini kavrayabilme (tutum)

Kısmen

5.4. Yardım ve Desteklere Erişim
Ana Fikir: Arkadaşlar, aile, öğretmenler, dini liderler ve bir topluluğa mensup bireyler; birbirlerine yardım
edebilir ve etmelidir.
İnsanların birbirlerine hangi spesifik biçimlerde yardım edebileceğini tanımlayabilme (bilgi)

Tam olarak

Tüm insanların korunma ve desteklenme hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Güvendiği bir yetişkini bulma ve ona danışma yetisini sergileyebilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok temel iletişim becerileri;
akran etkisiyle başa çıkma ve sağlıklı-sağlıksız ilişkilerle ilgili bilgi, beceri ve tutumları kapsadığı görülmektedir.
İlişkilendirilen öğrenme hedefleri akran etkisinin iyi ve kötü yönleri ve bunlara ilişkin örnekler; akranlarını
etkileyebilecek bir model davranış geliştirebilme; bazı durumlara ilişkin karar alırken güvenebileceği ebeveyn ya
da yetişkini belirleme ve onların desteğini alabilme; sözlü-sözsüz ya da sağlıklı-sağlıksız iletişimi tanımlayabilme;
kendi bedensel bütünlüklerini, mahremiyetlerini, koruyabilecekleri net bir iletişim için hem sözlü hem de
sözsüz biçimde evet ya da hayır diyebilme; ifade etme özgürlüğüne sahip olduğunun farkına varma; insanların
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birbirlerine hangi konularda yardım edebileceğinin farkına varma; insanların koruma ve desteklenme hakkının
olduğu bilmeye ilişkin olduğu belirlenmiştir. 5-8 yaş grubundaki çocukların temel iletişim becerilerini (sözlüsözsüz) geliştirmeleri; hangi durumlarda ‘evet’ ya da ‘hayır’ diyebileceğini belirleyebilmeleri; akran etkisinin
yoğun bir şekilde hissedildiği bu dönemde akran etkisiyle nasıl başa çıkılabileceğine ilişkin bilgi, beceri ve
tutum geliştirmeleri önemli görülmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, MEB kazanımlarıyla ilişkilendirilen
yukarıdaki öğrenme hedeflerinden 12’sinin MEB kazanımlarında tam karşılığı bulunmuştur. Bu kavramın
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 25’te verilmiştir.
Grafik 25. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kapsamındaki Konulara İlişkin Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (5-8 Yaş)
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Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanım sayıları incelendiğinde, en fazla 3. sınıf ve en az okulöncesi
eğitim programlarının kazanımları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. 3. sınıf düzeyindeki öğretim programı
kazanımları 37 kez ve en çok Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi kavramının öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiş, bunu sırasıyla 1 ve 2. sınıflar takip etmiştir. 1 ve 2. sınıf düzeyi kazanımlarıyla en çok ilişkilendirilen
konunun ise İletişim, Reddetme ve Uzlaşma olmuştur. 3. sınıf düzeyi kazanımlarıyla en az ilişkilendirilen konu
Karar Verme olurken; okulöncesi-3. sınıf düzeylerinde yer alan kazanımlarla hiç ilişkilendirilmeyen konu ise
Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik olmuştur. Diğer taraftan, okulöncesi kademesindeki öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen kazanımların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. Okulöncesi-3. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlarla en çok ilişkilendirilen ve bütün sınıf düzeylerinde ortak olan konu ise İletişim, Reddetme ve
Uzlaşma olduğu görülmüştür. Bu görünüm Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının okulöncesi-3. sınıf
düzeylerinde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermektedir.
Okulöncesi-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 54’te
verilmiştir.
Tablo 54. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Ana Fikir: Akranlarından etkilenme, iyi veya kötü yönde farklı biçimlerde olabilir.
Akran baskısını tanımlayabilme (bilgi)
5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Herkes kendi kararlarını alma hakkına sahiptir ve alınan kararların sonuçları vardır.
Aldığı için gurur duyduğu bir kararı anlatabilme (bilgi)
Kendisinin veya başkalarının aldığı olumlu veya olumsuz sonuçlar oluşturan kararlara örnekler verebilme (bilgi)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana fikir: Başta ebeveyn/veliler veya güven duyulan yetişkinler ile çocuklar arasında olmak üzere; arkadaşlar arasında ve diğer bireylerle olan
ilişkilerimizde, iletişim önemlidir.
Ebeveyn/veliler veya güven duyulan yetişkinler ile çocuklar arasındaki, arkadaşlar arasındaki ve diğer bireylerle olan ilişkilerin sağlıklı olmasının
faydalarını sayabilme (bilgi)
5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet rolleri, insanlar arasındaki iletişimi etkileyebilir.
Toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin örnekleri hatırlayabilme (bilgi)
5.4. Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
Ana Fikir: Farklı medya türleri vardır ve bunlar doğru veya yanlış olabilen bilgiler sunar.
Farklı medya türlerini sıralayabilme (radyo, televizyon, kitaplar, gazeteler, internet ve sosyal medya) (bilgi)
Medya yoluyla sunulan, doğru ya da yanlış bilgilere ilişkin örnekler verebilme (bilgi)
Medya tarafından sunulan her bilginin doğru olmadığının farkında olabilme (tutum)
Farklı medya türleri tarafından sunulan bilgileri nasıl gördüğüne ilişkin farkındalık sergileyebilme (beceri)
5.5. Yardım ve Desteklere Erişim
Ana Fikir: Arkadaşlar, aile, öğretmenler, dini liderler ve bir topluluğa mensup bireyler; birbirlerine yardım edebilir ve etmelidir.
Güvenilir yetişkinin ne anlama geldiğini tarif edebilme (bilgi)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok akran baskıyla baş etme;
aldığı bir kararı paylaşabilme; olumlu-olumsuz sonuçlar doğuran kararlara ilişkin örnekler verebilme; kendisi
ile ebeveyn, güven duyduğu bir yetişkin ya da arkadaşları arasındaki ilişkinin sağlıklı olmasının yararlarının
farkına varma; toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin örnekleri bilme; farklı medya türlerini bilme ve bu medya
kaynaklarından gelen bilginin doğruluğunu test edebilme; farklı medya türlerinden ulaşan bilgilerin kendilerinde
nasıl bir anlam ifade ettiğini gösterebilmeye ilişkin olduğu görülmektedir. Bu bilgi, beceri ve tutumlardan
eksik olarak yetişen bireylerin hem okul ortamlarında hem de gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri baskı;
dezenformasyon; karar alma ya da sağlıklı bir iletişim kurmaya yönelik yaşayacakları problemleri aşmada
yaşam boyu sorunlar yaşayacakları açıktır.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
5-8 yaş grubu için “Cinsel Eğitim Üzerine Uluslararası Teknik Rehber”indeki temel kavramlar ve konulara
ilişkin öğrenme hedeflerinin, okul öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim
programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 5-8 yaş grubunda Sağlık ve
İyi Olma Becerileri temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen program ve ders belirlenerek, bu dersler
arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen program ve ders belirlenmiştir.
5-8 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları, ardından Türkçe dersi kazanımları olmuştur (Bkz. Tablo 52). Bu doğrultuda
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile İlkokul 1., 2. ve 3. Sınıf Türkçe ders kitapları incelenmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
kazanımlar, Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla İletişim,
Reddetme ve Uzlaşma, Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi, Karar Verme ile Yardım ve Desteklere Erişim
konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Medya Okuryazarlığı
ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
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Metin Kutusu 67: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.3.35 Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.2.6 Sosyal ilişkilerinde nezaket ifadeleri kullanır.
R.2.10 Arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir eder.
R.3.20 Duygularını uygun biçimde ifade eder.

Metin Kutusu 68: Karar Verme konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.2.33 Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.30 Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.1.28 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Metin Kutusu 69: İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları:
R.1.20 İletişimde dinleme ve konuşma becerisini etkili bir şekilde kullanır.
R.1.27 Kişisel güvenliği için “Hayır!” demenin gerekliliğini açıklar.
R.3.27 Gerektiğinde “Hayır!” der.;
R.3.35 Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.1.10 Her çocuğun hak ve sorumluluklarının olduğunu bilir.
R.2.33 Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.30 Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.

Metin Kutusu 70: Yardım ve Desteklere Erişim konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları:
R.1.28 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.3.35 Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedeflerinin
etkinlik kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin
etkinlik kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Akran baskısıyla baş etme tutumunu gösterebilme (beceri); Kendi akranlarını
olumlu yönde etkileyebilecek bir davranışı modelleyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında
olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin “olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan
dışı durumlarla ilgili açıklamaya, olağan dışı durumlarla ilgili görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma
sorularına, olağan dışı durumlarla ilgili görsellerden birini seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken
davranışlarla hayatı normale dönen çocuğun yaşamıyla ilgili resim çalışmasına; kişisel bağımsızlığına katkı
sağlayan davranışlarla ilgili hikaye ve açık sorular çalışmasına, bir hafta boyunca öğrencilerin konuyla ilgili
kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya; sosyal ilişkilerde nezaket ifadeleri ile ilgili örnek olay tamamlama
çalışmasına, örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, grup çalışması kapsamında gruplara birer nezaket ifadesi
verilmesi ve bununla ilgili örnek olay yazma çalışmasına, açık uçlu sorulara, çevrelerinde nezaket ifadelerinin
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kullanımına ilişkin gözlem çalışmasına; öğretmen tarafından her bir öğrenci için olumlu özellikleri ile ilgili
takdir cümlesi kurulmasına, yapılan çalışma ile ilgili açık uçlu sorulara, grup çalışmasında her öğrencinin
arkadaşıyla ilgili olumlu özellikler belirlemesi çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, okul içinde veya
dışında öğrencilerin arkadaşlarının olumlu özelliklerini takdir etmesine yönelik çalışmaya, haftanın bir günü
beş öğrenciden konuyla ilgili deneyimlerini paylaşmaya; öğrencilerin kendilerine belirtilen duyguyu sözcük
kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının duyguyu tahmin etmesi çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili
açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye ilişkin açıklamaya, verilen durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak
ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, geçmişte yaşanan olayla
ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade edeceklerini yazma çalışmasına yer
verilmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (Akran baskısıyla baş etme tutumunu gösterebilme (beceri); Kendi
akranlarını olumlu yönde etkileyebilecek bir davranışı modelleyebilme (beceri)) İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı’nda karşılandığı tespit edilmiştir. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda olağan dışı durumlarla ilgili
etkinlik örneğinde daha çok doğal afetler, kazalara odaklanılmasına rağmen diğer etkinlik örneklerinde kişisel
bağımsızlığa katkı getiren davranışlar, arkadaşlarıyla olumlu iletişim kurma, nezaket ifadeleri ve duyguları ifade
etme ile ilgili çalışmalara yer verilerek söz konusu öğrenme hedeflerinin karşılanabileceği düşünülmüştür.
Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Kendisinin veya başkalarının aldığı olumlu veya olumsuz sonuçlar oluşturan kararlara örnekler verebilme
(bilgi); Çocukların ve gençlerin, bazı durumlarda belli başlı kararları alırken ebeveyn/veli ya da güvenilir bir
yetişkinin desteğine ihtiyaçları olduğunu kabul edebilme (tutum); İyi bir karar almasına yardımcı olabilecek
koşullara ilişkin bir anlayış sergileyebilme (beceri); İyi kararlar almasına yardımcı olabilecek bir ebeveyni/veliyi
veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında başkalarının duygularını
anlamaya yönelik açıklamaya, arkadaşının yüz ifadesinden duygusunu tahmin etme çalışmasına, çeşitli örnek
durumlar ve bu durumlarda nasıl hissedildiğine ilişkin tahmin etme çalışmasına, başkalarının duygularını anlama
konusuna ilişkin açık uçlu sorulara, beden dili, davranışlar ve olaylarla ortaya çıkan duyguların gözlemlenmesi
çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir. Ayrıca gruplar halinde canlandırma ve canlandırılan durumdaki duyguları
tahmin etme çalışmasına, konuyla ilgili açık uçlu sorulara, açıklamaya, aile bireylerinin yaşadıkları duyguları
gözlemleme ve not alma çalışmasına; kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin
verilen görseller ve sorulara, konuyla ilişkili açıklamaya, okulda ve diğer alanlarda yardıma ihtiyaç duyduklarında
kimlerden, nasıl yardım istedikleriyle ilişkili gözlem çalışmasına; kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışları
fark etmeye ilişkin hikaye ve hikayedeki karakter ile kendisinin yapabildiklerini belirleme çalışmasına, açık uçlu
sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verildiği gözlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin
(Kendisinin veya başkalarının aldığı olumlu veya olumsuz sonuçlar oluşturan kararlara örnekler verebilme (bilgi);
Çocukların ve gençlerin, bazı durumlarda belli başlı kararları alırken ebeveyn/veli ya da güvenilir bir yetişkinin
desteğine ihtiyaçları olduğunu kabul edebilme (tutum); İyi bir karar almasına yardımcı olabilecek koşullara
ilişkin bir anlayış sergileyebilme (beceri); İyi kararlar almasına yardımcı olabilecek bir ebeveyni/veliyi veya
güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri)) İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen karşılandığı
tespit edilmiştir. İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışlarla
ilgili çalışmalarda özellikle bireyin yapabildiği davranışlara odaklanılmış, öncelikle okul ortamındaki çeşitli
durumlarda kimden, nereden yardım istenebileceğine ilişkin çalışmalara yer verilmiş, bu çalışmaların söz
konusu öğrenme hedeflerini kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü
koruyabileceğini ve mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Herkesin
kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’
ve ‘hayır’ demenin yollarını gösterebilme (beceri); Toplumsal cinsiyet rollerinin insanlar arasındaki ilişkileri
etkileyebileceğini kavrayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
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Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında iletişimde dinleme ve konuşma
becerisini etkili şekilde kullanmaya ilişkin arkadaşıyla fısıldayarak konuşma çalışması ve çalışmayla ilgili açık uçlu
sorulara, arkadaşına normal ses tonuyla ve birbirlerini dinleyerek konuşma çalışması ve çalışmayla ilgili açık
uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verilmiş, öğrencilerin fısıldayarak ve normal ses tonuyla konuşma
çalışmasını aileleriyle yapmaları önerilmiştir (Görsel 105) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 105: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve mutlu
ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin
yollarını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek
kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve mutlu ilişkiler kurmanın
merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin
yollarını gösterebilme (beceri)) karşılığında İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda iletişimde dinleme ve
konuşma becerileriyle ilgili genel çalışmalara yer verilmiş, özellikle “evet”, “hayır” ifadelerine odaklanılmamıştır.
Bu konudaki çalışmaların, söz konusu öğrenme hedeflerinin temelini oluşturabileceği düşünülerek, hedefleri
kısmen karşıladığı düşünülmüştür.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kişisel güvenliği için “hayır” demenin gerekliliğini açıklamaya yönelik
gerektiğinde “hayır” demeye ilişkin örnek durumlar ve açık uçlu sorulara, tartışma sorularına, “hayır” cevabı
verilen bir örnek için konuşma balonu hazırlama çalışmasına, “hayır” denmesi gereken durumları gözlem
çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 106) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 106: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve mutlu
ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin
yollarını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında gerektiğinde “hayır” demeye ilişkin evet-hayır kartlarının
tasarlanmasına, sorulan sorulara evet-hayır olarak cevap verildiği çalışmaya, çalışmaya ilişkin tartışma
sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, günlük yaşamlarında “hayır dememeleri gereken” durumları belirleme
çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (Görsel 107) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 107: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve mutlu
ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin
yollarını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı
net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde
yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin yollarını
gösterebilme (beceri)) karşılığında İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda “hayır” demenin gerekliliği ile
ilgili çalışmalara odaklanılmış, böylece söz konusu öğrenme hedeflerinin karşılandığı belirlenmiştir.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında olağan dışı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine ilişkin
“olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan dışı durumlarla ilgili açıklamaya, olağan dışı durumlarla ilgili
görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma sorularına, olağan dışı durumlarla ilgili görsellerden birini
seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken davranışlarla hayatı normale dönen çocuğun yaşamıyla
ilgili resim çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 108) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 108: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini
(‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneğinde olağan dışı durumlarla ilgili, özellikle doğal afetler, kazalar gibi durumlar, travma ve travmaya verilen
tepkiler ele alınmıştır, bu yönleriyle çalışmaların öğrenme hedefini karşılamadığı belirlenmiştir.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışları fark etmeye ilişkin
hikâye ve hikayedeki karakter ile kendisinin yapabildiklerini belirleme çalışmasına, açık uçlu sorulara, konuyla
ilgili açıklamaya yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 109) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 109: ‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini ve
mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu
kavrayabilme (tutum); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin yollarını gösterebilme (beceri); Toplumsal
cinsiyet rollerinin insanlar arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(‘Evet’ ve ‘hayır’ diyerek kuracağı net iletişimin, mahremiyetini ve bedensel bütünlüğünü koruyabileceğini
ve mutlu ilişkiler kurmanın merkezinde yer aldığını akılda tutabilme (bilgi); Herkesin kendini ifade etmeye
hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum); Sözlü ve sözlü olmayan iletişimi ve ‘evet’ ve ‘hayır’ demenin yollarını
gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde kişisel bağımsızlığa katkı getiren
davranışlar, bireysel olarak yapılabilen davranışlar üzerinde durulmuş, bu yönleriyle belirtilen öğrenme
hedeflerinin kısmen karşılandığı tespit edilmiştir. “Toplumsal cinsiyet rollerinin insanlar arasındaki ilişkileri
etkileyebileceğini kavrayabilme (tutum)” öğrenme hedefinin ise, etkinlik kitabındaki çalışmalarda toplumsal
cinsiyet rolleri ve insanlar arasındaki ilişkiler konularına yer verilmediği belirlenmiştir.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında her çocuğun hak ve sorumlulukları olduğunu bilmesine ilişkin açık
uçlu sorulara, konuyla ilişkili açıklamaya, çeşitli haklarla ilişkili görseller ve açık uçlu sorulara yer verilmiştir
(Görsel 110) (İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 110: Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında başkalarının duygularını anlamaya yönelik açıklama, arkadaşının yüz
ifadesinden duygusunu tahmin etme çalışmasına, çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda nasıl hissedildiğine
ilişkin tahmin etme çalışmasına, başkalarının duygularını anlama konusuna ilişkin açık uçlu sorulara, beden
dili, davranışlar ve olaylarla ortaya çıkan duyguların gözlemlenmesi çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir.
Ayrıca gruplar halinde canlandırma ve canlandırılan durumdaki duyguları tahmin etme çalışmasına, açık uçlu
sorulara, açıklamaya, aile bireylerinin yaşadıkları duyguları gözlemleme ve not alma çalışmasına yer verildiği
gözlenmiştir. Bunun dışında öğrencilerin kendilerine belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer
arkadaşlarının duyguyu tahmin etmesi çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları
ifade etmeye ilişkin açıklamaya, verilen durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla
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paylaşma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, geçmişte yaşanan olayla ilgili duygularını nasıl ifade
ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade edeceklerini yazma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 111)(İlkokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 111: Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin kazanımlarla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Herkesin kendini ifade etmeye hakkının olduğunu kavrayabilme (tutum) karşıladığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneklerinde çocukların hak ve sorumlulukları ile duyguları ifade etmeye odaklanılmış, bu çalışmalarla
söz konusu öğrenme hedefinin karşılandığı belirlenmiştir.
Yardım ve Desteklere Erişim konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefine (Güvendiği bir yetişkini bulma ve ona danışma yetisini sergileyebilme (beceri)) yönelik
olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceğine
ilişkin verilen görseller ve sorulara, konuyla ilişkili açıklamaya, okulda ve diğer alanlarda yardıma ihtiyaç
duyduklarında kimlerden, nasıl yardım istedikleriyle ilişkili gözlem çalışmasına; olağan dışı durumlarda nasıl
hareket edilmesi gerektiğine ilişkin “olağan dışı durum” ile ilgili sorulara, olağan dışı durumlarla ilgili açıklamaya,
olağan dışı durumlarla ilgili görseller ve görsellere ilişkin sorulara, tartışma sorularına, olağan dışı durumlarla
ilgili görsellerden birini seçerek görseldeki durumla ilgili yapılması gereken davranışlarla hayatı normale dönen
çocuğun yaşamıyla ilgili resim çalışmasına; kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışlarla ilgili hikaye ve
açık sorular çalışmasına, bir hafta boyunca öğrencilerin konuyla ilgili kendilerini değerlendirdikleri çalışmaya
yer verildiği gözlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Yardım ve Desteklere Erişim konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefi (Güvendiği bir yetişkini bulma ve ona danışma yetisini sergileyebilme (beceri)) karşılığında
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda yardım isteme, olağan dışı davranışlar ve kişisel bağımsızlığa
katkı getiren davranışlara odaklanan çalışmalara yer verildiği için söz konusu öğrenme hedefinin karşılandığı
düşünülmüştür.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik programından sonra Türkçe dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Cinsel
Davranışta Normlar ve Akran Etkisi, Karar Verme, Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik ile Yardım ve Desteklere
Erişim konularının öğrenme hedefleriyle Türkçe dersi kazanımları ilişkilendirilememiştir. Sadece İletişim,
Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleri Türkçe dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir.
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İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türkçe kazanımları şunlar
olmuştur: “T.2.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.; T.3.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan
mesajlarını kavrar.; T.1.1.10. Dinleme stratejilerini uygular; T.1.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.; T.2.1.8.
Dinleme stratejilerini uygular.; T.2.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.; T.3.1.12. Dinleme stratejilerini uygular;
T.3.2.4. Konuşma stratejilerini uygular.; T.3.2.5. Sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır.; T.1.2.3. Çerçevesi
belirli bir konu hakkında konuşur.”
Türkçe dersi kazanımları dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik olarak oluşturulmuş
kazanımlardır. Kazanımlar bu becerilere yönelik olarak oldukça genel ifadelerle belirtilmiş ve programda
beceriler altında gruplandırılmıştır. Türkçe dersindeki bir kazanım aynı ifadelerle farklı sınıf düzeylerinde
de yer alabilmiştir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metin ve çalışmaların hangi kazanımlarla ilişkili olduğu
belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu nedenlerle Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türkçe dersi
kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını bulmak mümkün olamamıştır.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda ‘Cinsel Davranışta
Normlar ve Akran Etkisi; Karar Verme; İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri; Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik; Yardım ve Desteklere Erişim’ konuları için 27 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin
4-7. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 55’te verilmiştir.
Tablo 55. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram

Sağlık ve İyi
Olma Becerileri

Konular

Dersler

SRP SB İHYD Türkçe GS Mü. BES DKAB BTY TG
(f) (f) (f)
(f)
(f) (f) (f)
(f)
(f) (f)

Toplam
(f)

Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

Karar Verme

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16

İletişim, Reddetme ve Uzlaşma

3

6

2

22

6

6

5

3

-

-

53

Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik

-

1

-

19

4

-

-

-

3

-

27

Yardım ve Desteklere Erişim

10

3

-

-

-

-

-

-

-

2

15

Toplam

42

10

2

41

10

6

5

3

3

2

124

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedefleri; 4-7. Sınıf
düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında Sosyal Bilgiler; İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi; Türkçe;
Görsel Sanatlar; Müzik; Beden Eğitimi ve Spor; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
ile Trafik Güvenliği derslerinin öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında
en fazla ilişkili kazanım İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusuyla Sınıf Rehberlik Programı; Sosyal Bilgiler;
İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi; Türkçe; Görsel Sanatlar; Müzik; Beden Eğitimi ve Spor; Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi dersleri; ardından sırasıyla Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik ile Türkçe; Görsel Sanatlar ile Sınıf
Rehberlik Programı; Karar Verme; Yardım ve Desteklere Erişim ile Sınıf Rehberlik Programı yanında Sosyal
Bilgiler ile Trafik Güvenliği; Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi ise yalnızca Sınıf Rehberlik Programı
öğretim programının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri en fazla ilişkilendirilen İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; akranlarımız, ergenlik ve cinsellikle ilişkili karar ve davranışlarımızı
etkileyebilme; ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı durmanın ve olumlu akran etkilerini
kabul etmenin ve desteklemenin yollarının olması ana fikirleri kapsamında yer aldığı belirlenmiştir. 9-12
yaş grubunda MEB kazanımlarıyla öğrenme hedefleri ikinci sırada ilişkilendirilen Medya Okuryazarlığı ve
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Cinsellik konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin; medya; cinsellik ve toplumsal cinsiyete ilişkin değer
yargılarını, yaklaşımları ve normları olumlu veya olumsuz biçimde etkileyebilmesi ana fikri kapsamında yer
aldığı tespit edilmiştir. Son olarak bu yaş grubunda en az ilişkilendirilen Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Etkisi konusunun öğrenme hedeflerinin; akranlarımız, ergenlik ve cinsellikle ilişkili karar ve davranışlarımızı
etkilemesi; Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı durmanın ve olumlu akran etkilerini kabul
etmenin ve desteklemenin yollarının olması ana fikirleri kapsamında yer aldığı belirlenmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının 9-12 yaş grubundaki 27 öğrenme hedefinden 26’sı, 4-7. Sınıf
düzeyi öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 124 kez ilişkilendirilmiştir. 4-7. Sınıf düzeyi
öğretim programlarında bir kazanım birden fazla öğrenme hedefiyle ilişkilendirildiği için kazanımların Teknik
Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilme sayısı fazla gibi görünmektedir. Bu kavramın 27 öğrenme
hedefinin 21’i tam olarak, 5’si ise kısmen 4-7. Sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu
kavram kapsamındaki öğrenme hedeflerinden yalnızca 1’i ise 4-7. Sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 56’da verilmiştir.
Tablo 56. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Ana Fikir: Akranlarımız, ergenlik ve cinsellikle ilişkili karar ve davranışlarımızı etkileyebilir.
Ergenlik ve cinsellikle ilgili karar ve davranışlar üzerindeki olumlu ve olumsuz akran etkisini tanımlayabilme (bilgi)
Akranların ergenlik ve cinsellikle ilgili karar ve davranışları etkileyebildiklerini kavrayabilme (tutum)
Kendi akranlarının üzerinde yarattığı etkiyi sorgulayabilme (beceri)

Kısmen
Tam olarak
Kısmen

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Ana Fikir: Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı durmanın ve olumlu akran etkilerini
kabul etmenin ve desteklemenin yolları vardır.
Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı durmanın ve olumlu akran etkilerini kabul etmenin ve
desteklemenin yollarını sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı çıkabilmenin önemini kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Yapmak istemediği bir şeyi yapmayı reddetmenin biçimlerini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

Olumlu akran etkisini kabul etmenin ve desteklemenin biçimlerini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Karar verme, öğrenilebilen ve uygulanabilen bir beceridir.
Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

Karar vermenin öğrenilebilen bir beceri olduğunu kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri)

Tam olarak

Karar verme konusunda yardım alabileceği bir ebeveyni/veliyi veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri)

Tam olarak

5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Aldığımız kararlar birçok etmenin etkisi altındadır; bu etmenlere arkadaşlar, kültür, toplum
cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılar, akranlar ve medya dahildir.
Aldığı kararları etkileyen etmenleri sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

Aldığı kararların birçok faktörden etkilendiğinin farkına varabilme (tutum)

Tam olarak
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana Fikir: Etkin iletişim, farklı biçimler ve stiller kullanır ve dilekleri, ihtiyaçları ve kişisel sınırları ifade etmek
ve anlamak önemlidir.
Etkin ve etkin olmayan sözlü ve sözsüz iletişimin niteliklerini tanımlayabilme (örneğin; aktif dinleme, duygularını
ifade etme, anladığını gösterme, doğrudan göz teması kurmaya karşı, dinlememe, duygularını ifade etmeme,
anladığını göstermeme, başka yere bakma veya sırtına dönme gibi) (bilgi)

Tam olarak

Dilekleri, ihtiyaçları ve kişisel sınırları ifade edebilmenin ve başkalarının bu ifadelerini anlayabilmenin önemini
kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

Bir konu üzerinde tartışmanın karşılıklı saygıyı, işbirliğini ve tüm tarafların alttan almasını gerektirebileceğinin
farkında olabilme (tutum)

Tam olarak

Dileklerini, ihtiyaçlarını, kişisel sınırlarını ifade etmenin ve başkalarının bu gibi ifadelerini dinlemenin ve bunlara
saygı göstermenin etkin biçimlerini sergileyebilme (beceri)

Tam olarak

5.4. Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
Ana Fikir: Medya; cinsellik ve toplumsal cinsiyete ilişkin değer yargılarını, yaklaşımları ve normları olumlu
veya olumsuz biçimde etkileyebilir.
Farklı medya türlerini tanımlayabilme (örneğin; sosyal medya, geleneksel medya gibi) (bilgi)

Tam olarak

Erkeklerin, kadınların ve ilişkilerin medya tarafından nasıl yansıtıldığına ilişkin örnekler verebilme (bilgi)

Kısmen

Medyanın; cinsellik ve toplumsal cinsiyetle ilgili kişisel değer yargılarına, yaklaşımlara ve davranışlara etkisini tarif
edebilme (bilgi)

Kısmen

Medyanın; cinsellik ve toplumsal cinsiyetle ilgili değer yargılarını, yaklaşımları ve davranışları etkileme gücünün
farkında olabilme (tutum)

Kısmen

Erkeklerin ve kadınların medyadaki temsil biçimlerini sorgulayabilme (beceri)

Tam olarak

5.5. Yardım ve Desteklere Erişim
Ana Fikir: Okulda ve daha geniş bir yerelde, çeşitli destek ve yardım olanakları mevcuttur.
Çocukların yardım almak isteyebileceği (taciz, istismar, zorbalık, hastalık gibi) sorunları teşhis edebilme ve ilgili
yardım olanaklarını belirleyebilme (bilgi)

Tam olarak

Taciz, istismar ve zorbalığın; güvenilir bir yardım kaynağına bildirilmesi gerektiğini akılda tutabilme (bilgi)

Tam olarak

Bazı sorunların, okulun ve kendi yaşadığı topluluğun ötesinde yardım talep etmeyi gerektirebileceğinin farkında
olabilme (tutum)

Tam olarak

Kendi yaşadığı topluluğun ötesinde yardım aramanın ve yardıma erişmenin yollarını gösterebilme (beceri)

Tam olarak

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefleri; akran etkisinin davranışlarına ve cinsellikle
ilgili karar alma süreçlerine etkisi; kendisinin akranları üzerindeki etkisi; olumlu ve olumsuz akran baskısına
karşı tutum; istemediği şeyleri reddetme; karar verme süreçlerine ilişkin becerisi; karar verme süreçlerinde
ebeveynlerinden ya da güvendiği yetişkinlerden yardım alma; alınan kararlar üzerine düşünebilme; etkin ya
da etkin olmayan sözlü-sözsüz iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olma; farklı durumlarda kendini rahatça
ifade edebilme; farklı medya araçlarını bilme; erkek-kadın kimliğinin medya araçlarında sunulma ya da
temsil biçimleri; medyanın cinsiyet ve toplumsal cinsiyet hakkındaki değer yargıları ya da davranışlar üzerine
etkileri; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar karşısında bilinçlenme ve yardım isteyeceği kanallar; kendi
yakın çevresinden ya da okuldan farklı yardım alabileceği kaynakların yanında bunlara ilişkin beceri ve tutum
geliştirmesi gibi 9-12 yaş grubu için hem fiziksel hem de psikolojik olarak sağlıklı ve iyi olma konusunda temel
bilgi ve becerilere yönelik öğrenme hedeflerinin ön plana çıktığı gözlenmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri
ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 26’da verilmiştir.
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Grafik 26. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
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Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanım sayıları incelendiğinde, 4-7. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlardan en fazla 4. sınıf düzeyindeki kazanımlarla, en az ise 5. sınıf düzeyindeki kazanımlarla
ilişkilendirildiği görülmektedir. 4. sınıf düzeyinde en fazla İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme
hedefleriyle, en az Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişki kurulmuştur. En az
ilişki kurulan 5. sınıf düzeyinde ise en fazla İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişki kurulurken; en az ise Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ile ilişki kurulmuştur.
4-7. sınıf düzeyi kazanımları ile ilgili kavramda en fazla ilişki bulunan konu İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
olurken; en az ise Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusunun öğrenme hedefleri olmuştur. 4-7.
sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi sınıf düzeyleri arasında
düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu görünüm, sağlık ve iyi olma becerileri kavramının bu yaş grubunda gelişimsel
bir yaklaşımla ele alınmadığı göstermektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 57’de verilmiştir.
Tablo 57. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Aldığımız kararlar birçok etmenin etkisi altındadır; bu etmenlere arkadaşlar, kültür, toplum cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargılar,
akranlar ve medya dahildir.
Kararlarını etkileyen farklı etmenlere ilişkin neler hissettiğini ifade edebilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin karar alma süreçlerini etkileyen
etmenleri tespit ettikten sonra onlar hakkında geliştirdiği duyguları ifade etme becerisini geliştirme ile ilişkili
olduğu saptanmıştır. Bu yaş grubunda özellikle bireyin hem fiziksel hem de psikolojik açıdan sağlıklı ve iyi
olmasının yollarından birisi de karar alma becerilerini etkileyen etmenlerin doğru bir şekilde saptanması ve
bunlar hakkında geliştirdiği duyguların kökenini sorgulamasıdır. Bu becerinin ilk olarak bireysel kimlik gelişimi
açısından, ardından da bireylerin sağlıklı ve iyi olma durumu açısından öğretim programlarında yer verilmesi
önemli görülmektedir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 4-7. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 9-12 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
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9-12 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları, ardından Türkçe dersi kazanımları olmuştur (Bkz. Tablo 55). Bu doğrultuda
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile İlkokul 4. Sınıf Türkçe
ders kitabı, Ortaokul 5., 6. ve 7. Sınıf Türkçe ders kitapları incelenmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
kazanımlar, Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Karar Verme,
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi, Yardım ve Desteklere Erişim ile İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Medya Okuryazarlığı
ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 71: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.7 Akran baskısıyla baş etmede uygun yolları kullanır.
R.7.29 Baskı altında serinkanlı davranışlar sergiler.
R.4.25 Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.4.1 Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.

Metin Kutusu 72: Karar Verme konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.4.25 Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.7.34 Karar verme basamaklarını açıklar.
R.6.25 Karar verme sürecinde alternatif düşünceler geliştirmenin önemini açıklar.
R.7.35 Karar verme basamaklarını kullanır.
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.5.5 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.5.34 Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

Metin Kutusu 73: İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları:
R.5.17 Beden dilinin iletişimdeki önemini fark eder.
R.5.24 Başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamak için etkili dinleme stratejilerini kullanır.

Metin Kutusu 74: Yardım ve Desteklere Erişim konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları:
R.5.5 Kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım isteyebileceğini bilir.
R.7.23 Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır.
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.4.1 Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.

Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Karar Verme konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Ergenlik ve cinsellikle ilgili karar ve davranışlar üzerindeki olumlu ve
olumsuz akran etkisini tanımlayabilme (bilgi); Akranların ergenlik ve cinsellikle ilgili karar ve davranışları
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etkileyebildiklerini kavrayabilme (tutum); Kendi akranlarının üzerinde yarattığı etkiyi sorgulayabilme (beceri);
Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı durmanın ve olumlu akran etkilerini kabul etmenin
ve desteklemenin yollarını sıralayabilme (bilgi); Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı
çıkabilmenin önemini kavrayabilme (tutum); Yapmak istemediği bir şeyi yapmayı reddetmenin biçimlerini
gösterebilme (beceri); Olumlu akran etkisini kabul etmenin ve desteklemenin biçimlerini gösterebilme
(beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında akran baskısıyla baş etmede uygun yolları kullanmaya ilişkin akran
baskısı ile ilgili hikâye ve açık uçlu sorulara, akran baskısı ve akran baskısıyla baş etme yollarıyla ilgili açıklama
metnine, akran baskısıyla başa çıkma ifadelerini canlandırma çalışmasına yer verilmiştir (MEB İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında baskı altında serinkanlı davranışlar
sergilemeye ilişkin hangi durumlarda baskı altında hissedildiği ile ilgili açık uçlu soruya, öfke duygusuyla ilgili
boşluk doldurma çalışmasına, baskı altında hissetmekle ilgili açıklamaya, baskı altındayken düşünce, fizyolojik
tepkiler, duygular, iletişim ve davranışlarında neler olduğunun ifade edildiği çalışmaya, konuyla ilgili tartışma
sorularına, baskıyı yönetme günlüğü oluşturma çalışmasına yer verilmiştir (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021). Yine İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında karar verme sürecini etkileyen faktörlerle
ilgili günlük yaşamdan örneklere, sınıfı gruplara ayırma konusunda karar vermeye ilişkin seçenekler ve açık
uçlu sorulara, günlük yaşamda alınan kararları ve bunu etkileyen faktörlerin belirleneceği çalışma kağıdına,
karar vermeye yönelik çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda karar vermeyi etkileyen faktörleri belirleme
çalışmasına, bu çalışmayla ilgili tartışma sorularına, karar verme süreci ve karar vermeyi etkileyen faktörlerle
ilgili açıklamaya; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin malzemelere ve bunlarla ilgili açık uçlu sorulara, “tehlike” ve
“kaza” kavramlarıyla ilgili soru ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlike durumlar ve bu durumlarda kaza
olmaması için yapılabileceklerle ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli yerlere ilişkin açıklamaya, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili uzman davet edilmesi önerisine yer verilmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (Ergenlik ve cinsellikle ilgili karar ve davranışlar üzerindeki olumlu ve
olumsuz akran etkisini tanımlayabilme (bilgi); Akranların ergenlik ve cinsellikle ilgili karar ve davranışları
etkileyebildiklerini kavrayabilme (tutum);; Ergenlik ve cinsellikle ilgili olumsuz akran baskısına karşı durmanın
ve olumlu akran etkilerini kabul etmenin ve desteklemenin yollarını sıralayabilme (bilgi); Ergenlik ve cinsellikle
ilgili olumsuz akran baskısına karşı çıkabilmenin önemini kavrayabilme (tutum); Olumlu akran etkisini kabul
etmenin ve desteklemenin biçimlerini gösterebilme (beceri)) İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
kitaplarında kısmen karşılandığı tespit edilmiştir. İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda
özellikle akran baskısı ve baş etme yollarına, baskı altında serinkanlı davranışlara yönelik çalışmaların söz konusu
öğrenme hedeflerini kısmen karşıladığı belirlenmiştir, bu çalışmalarda öğrenme hedeflerinde yer alan ergenlik
ve cinsellik konularına odaklanılmamıştır. “Kendi akranlarının üzerinde yarattığı etkiyi sorgulayabilme (beceri);
Yapmak istemediği bir şeyi yapmayı reddetmenin biçimlerini gösterebilme (beceri)” öğrenme hedeflerinin ise
özellikle akran baskısı ve baş etme yollarıyla ilgili etkinlik örneğinde karşılandığı belirlenmiştir.
Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar vermenin öğrenilebilen bir beceri olduğunu
kavrayabilme (tutum); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri); Karar verme
konusunda yardım alabileceği bir ebeveyni/veliyi veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri)” hedefleri
olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında karar verme sürecini etkileyen faktörlerle
ilgili günlük yaşamdan örneklere, sınıfı gruplara ayırma konusunda karar vermeye ilişkin seçenekler ve açık
uçlu sorulara, günlük yaşamda aldıkları kararları ve bunu etkileyen faktörleri belirleyecekleri çalışma kağıdına,
karar vermeye yönelik çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda karar vermeyi etkileyen faktörleri belirleme
çalışmasına, bu çalışmayla ilgili tartışma sorularına, karar verme süreci ve karar vermeyi etkileyen faktörlerle
ilgili açıklamaya (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021), karar vermeyle ilgili açık uçlu sorulara, karar
verme ve karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili hikaye ve açık uçlu sorulara, karar verme sürecini etkileyen
faktörlerle ilgili açıklamaya, konuyla ilgili tartışma sorularına, karar verme süreciyle ilgili gözlem çalışmasına
yer verilmiştir (Görsel 112) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 112: Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar vermenin öğrenilebilen bir beceri olduğunu
kavrayabilme (tutum); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri); Karar verme konusunda
yardım alabileceği bir ebeveyni/veliyi veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri); Aldığı kararları etkileyen etmenleri
sıralayabilme (bilgi); Aldığı kararların birçok faktörden etkilendiğinin farkına varabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili
etkinlik kitabından örnekler

Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin
(Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar vermenin öğrenilebilen bir beceri olduğunu
kavrayabilme (tutum); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri); Karar verme
konusunda yardım alabileceği bir ebeveyni/veliyi veya güvendiği bir yetişkini belirleyebilme (beceri); Aldığı
kararları etkileyen etmenleri sıralayabilme (bilgi); Aldığı kararların birçok faktörden etkilendiğinin farkına
varabilme (tutum)) İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında karşılandığı tespit edilmiştir.
İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarındaki etkinlik örneklerinde karar vermeyi etkileyen
faktörler ile ilgili çalışmalara yer verilmiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında karar verme basamaklarını açıklama ve kullanmaya ilişkin verilen
kararla ilgili karar verme basamaklarını yazma çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, karar verme
basamaklarıyla ilgili bilgi metnine, bir konuyu karar verme basamaklarına göre inceleme çalışmasına; karar
verme basamaklarını kullanmayla ilgili örnek durum ve açık uçlu sorularına, konuyla ilgili tartışma sorularına,
karar verilmesi gereken bir konuyla ilgili karar verme basamaklarını gösteren poster çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 113) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 113: Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda
uygulayabilme (beceri); Aldığı kararları etkileyen etmenleri sıralayabilme (bilgi); Aldığı kararların birçok faktörden etkilendiğinin
farkına varabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler
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Yine Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, karar verme sürecinde alternatif düşünceler
geliştirmenin önemi ile ilgili örnek durumlar ve açık uçlu sorulara, konuyla ilgili tartışma sorularına, geçmişte
ya da şimdi karar verilmesi gereken durum ve bu durum için üretilen seçenekler ile seçeneklerin karar vermeye
faydasına ilişkin yazma çalışmasına, karar verme sürecinde alternatif düşünceler geliştirmeyle ilgili açıklamaya
yer verilmiştir (Görsel 114) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 114: Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili etkinlik
kitabından örnekler

Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin
(Karar vermedeki temel adımları tarif edebilme (bilgi); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda
uygulayabilme (beceri); Aldığı kararları etkileyen etmenleri sıralayabilme (bilgi); Aldığı kararların birçok faktörden
etkilendiğinin farkına varabilme (tutum); Karar verme sürecini, sorunları çözme konusunda uygulayabilme
(beceri)) Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda karşılandığı tespit edilmiştir. Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri kitabındaki etkinlik örneklerinde karar verme basamaklarını açıklama ve kullanmaya yer verilmiştir.
İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Etkin ve etkin olmayan sözlü ve sözsüz iletişimin niteliklerini tanımlayabilme (örneğin; aktif dinleme,
duygularını ifade etme, anladığını gösterme, doğrudan göz teması kurmaya karşı, dinlememe, duygularını ifade
etmeme, anladığını göstermeme, başka yere bakma veya sırtına dönme gibi) (bilgi); Dileklerini, ihtiyaçlarını,
kişisel sınırlarını ifade etmenin ve başkalarının bu gibi ifadelerini dinlemenin ve bunlara saygı göstermenin etkin
biçimlerini sergileyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarının Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında beden dilinin iletişimdeki önemini fark
etmeyle ilgili okulda geçen senaryo örneklerini okuma ve canlandırma çalışmasına, çalışmayla ilgili tartışma
sorularına, beden diliyle ilgili açıklamaya, beden dilinin kullanımıyla daha iyi anlaşılan konu örneklerini sınıfa
getirme çalışmasına; başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamak için etkili dinleme stratejilerini kullanmaya
ilişkin belirtilen konulardan birini seçerek sohbet etme çalışmasına, dinleme davranışlarıyla ilgili değerlendirme
çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, iyi bir dinleyicinin özellikleriyle ilgili açıklamaya yer verilmiştir
(MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin (Etkin ve etkin olmayan sözlü ve sözsüz iletişimin niteliklerini tanımlayabilme (örneğin;
aktif dinleme, duygularını ifade etme, anladığını gösterme, doğrudan göz teması kurmaya karşı, dinlememe,
duygularını ifade etmeme, anladığını göstermeme, başka yere bakma veya sırtına dönme gibi) (bilgi); Dileklerini,
ihtiyaçlarını, kişisel sınırlarını ifade etmenin ve başkalarının bu gibi ifadelerini dinlemenin ve bunlara saygı
göstermenin etkin biçimlerini sergileyebilme (beceri)) Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen
karşılandığı tespit edilmiştir. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinde iletişimde
beden dili ve etkili dinleme stratejileri üzerinde durulmuş; ancak öğrenme hedeflerinde belirtilen sözlü iletişim,
dilek, ihtiyaç ve kişisel sınırları ifade etme üzerinde durulmamıştır.
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Yardım ve Desteklere Erişim konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Çocukların yardım almak isteyebileceği (taciz, istismar, zorbalık, hastalık gibi) sorunları teşhis edebilme
ve ilgili yardım olanaklarını belirleyebilme (bilgi); Taciz, istismar ve zorbalığın; güvenilir bir yardım kaynağına
bildirilmesi gerektiğini akılda tutabilme (bilgi); Bazı sorunların, okulun ve kendi yaşadığı topluluğun ötesinde
yardım talep etmeyi gerektirebileceğinin farkında olabilme (tutum); Kendi yaşadığı topluluğun ötesinde yardım
aramanın ve yardıma erişmenin yollarını gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kimden,
nerenden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceği ile ilgili örnek olay ve sorulara, çeşitli kişi ve kurumlardan
ne zaman, hangi durumlarda ve nasıl yardım istenebileceğine ilişkin çalışmaya ve tartışma sorularına, çalışma
sonunda konuyla ilgili açıklamaya, kimden, nereden, ne zaman ve nasıl yardım istenebileceği ile ilgili örnek
olaya ve soruya; zorbalıkla baş etme yollarını kullanmaya ilişkin hikayeye ve bu hikayedeki zorbalıkla baş
etme yollarını belirlemek için grup çalışmasına, tartışma sorularına, zorbalıkla baş etme yöntemleriyle ilgili
açıklama metnine, zorbalıkla baş etme yöntemleriyle ilgili pankart hazırlama ve sunma çalışmasına yer
verilmiştir (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kişisel
hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin 4. sınıf düzeyinde etkinlik
örneği olduğu belirlenmiştir. Bununla ilgili uyarı yönergeleri ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne
ilişkin bilgi metnine, konuyla ilişkili canlandırılacak senaryolara, canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara,
konuyla ilgili açıklamaya yer verilmiştir. Yine kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için
yönergeleri izlemeye ilişkin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında 6. sınıf düzeyinde etkinlik örneği
olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin belirtilen yönergelere uygun olarak hareket edip hedefe ulaşmalarını
sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliği korumayla ilgili
yönergeyi incelemeye, yönergeye uyma ve uymama durumlarında karşılaşılacaklarını ifade etme çalışmasına
yer verildiği belirlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021; MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021). İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda ise iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin malzemelere ve bunlarla
ilgili açık uçlu sorulara, “tehlike” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili soru ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlike
durumlar ve bu durumlarda kaza olmaması için yapılabileceklerle ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli
yerlere ilişkin açıklamaya, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman davet edilmesi önerisine yer verilmiştir (MEB
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Yardım ve Desteklere Erişim konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin (Çocukların yardım almak isteyebileceği (taciz, istismar, zorbalık, hastalık gibi) sorunları
teşhis edebilme ve ilgili yardım olanaklarını belirleyebilme (bilgi); Taciz, istismar ve zorbalığın; güvenilir bir
yardım kaynağına bildirilmesi gerektiğini akılda tutabilme (bilgi); Bazı sorunların, okulun ve kendi yaşadığı
topluluğun ötesinde yardım talep etmeyi gerektirebileceğinin farkında olabilme (tutum); Kendi yaşadığı
topluluğun ötesinde yardım aramanın ve yardıma erişmenin yollarını gösterebilme (beceri)) İlkokul ve Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında kısmen karşılandığı tespit edilmiştir. İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri kitaplarındaki etkinlik örneklerinde hangi durumlarda kimlerden, nasıl yardım istenebileceği,
zorbalıkla baş etme yolları, kişisel hakların ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalara yer verilmiş, bu
çalışmalarda belirtilen konular okul ortamında ya da günlük yaşamda karşılaşılabilecek durumlar üzerinden
ele alınmıştır. Öğrenme hedeflerinde belirtilen taciz ve istismar konularına yer verilmemiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik programından sonra Türkçe dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında yer alan
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi, Karar Verme ile Yardım ve Desteklere Erişim konularının öğrenme
hedefleriyle Türkçe dersi kazanımları ilişkilendirilememiştir. Bu dersin kazanımları İletişim, Reddetme ve
Uzlaşma ile Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. İletişim,
Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türkçe dersi kazanımlarından bazıları
şunlar olmuştur: “T.4.1.10. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.; T.4.1.12. Dinleme stratejilerini
uygular.; T.5.1.9. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.; T.5.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir
şekilde kullanır.; T.6.1.10. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.; T.6.2.4. Konuşmalarında beden
dilini etkili bir şekilde kullanır.; T.7.1.12. Dinlediklerinin/izlediklerinin içeriğini değerlendirir.; T.7.1.13. Dinleme
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stratejilerini uygular.” Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Türkçe dersi kazanımlarından bazıları şunlar olmuştur: “T.4.3.36. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.;
T.6.3.32. Medya metinlerini değerlendirir.; T.6.3.34. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.; T.7.3.31. Medya
metinlerini değerlendirir.”
Türkçe dersi kazanımları dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik olarak oluşturulmuş
kazanımlardır. Kazanımlar bu becerilere yönelik olarak oldukça genel ifadelerle belirtilmiş ve programda
beceriler altında gruplandırılmıştır. Türkçe dersindeki bir kazanım aynı ifadelerle farklı sınıf düzeylerinde
de yer alabilmiştir. Türkçe ders kitaplarında yer alan metin ve çalışmaların hangi kazanımlarla ilişkili olduğu
belirtilmemiştir. Dolayısıyla bu nedenlerle Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Türkçe dersi
kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını bulmak mümkün olamamıştır.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda ‘Cinsel Davranışta
Normlar ve Akran Etkisi; Karar Verme; İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri; Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik; Yardım ve Desteklere Erişim’ konuları için 29 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin
8-10. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 58’de verilmiştir.
Tablo 58. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram

Sağlık ve İyi
Olma Becerileri

Konular

Dersler

SRP DKAB SBTK TDE Türkçe GS
(f)
(f)
(f)
(f)
(f)
(f)

Mü.
(f)

YD Toplam
(f)
(f)

Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi

6

1

-

-

-

-

-

-

7

Karar Verme

4

1

1

-

-

-

-

-

6

İletişim, Reddetme ve Uzlaşma

-

-

-

24

4

3

1

-

32

Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Yardım ve Desteklere Erişim

4

-

-

-

-

-

-

1

5

Toplam

14

2

1

24

4

3

1

1

60

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedefleri; 8-10.
sınıf düzeylerinde Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programı yanında; en çok Sınıf Rehberlik Programı
öğretim programı kazanımlarıyla, ardından da Türkçe; Görsel Sanatlar; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi
öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. En az ise Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (SBTK); Müzik ve
Yabancı Dil dersinin kazanımları (bir kazanım) bu kavramın öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım diğer sınıf düzeylerinde olduğu gibi İletişim, Reddetme ve
Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle bulunmuştur. Bunu, Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
ile Karar Verme konuları izlemiş, en az ilişkilendirilen ise Yardım ve Desteklere Erişim konusunun öğrenme
hedefleri olmuştur. Bu kapsamda Sınıf Rehberlik Programından dört; Yabancı Dil dersi öğretim programından
ise yalnızca bir kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. MEB kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilmeyen konu ise Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusudur. 12-15 yaş grubunda İletişim,
Reddetme ve Uzlaşma konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, bireysel, ailevi, romantik ilişkilerde, okul ve
iş ilişkilerinde iyi iletişimin önemi ana fikrinin altında yer aldığı görülmektedir. Yine 12-15 yaş grubunda Cinsel
Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri, toplumsal normlar, toplumsal
cinsiyet normları ve akran etkisi; cinsel konulardaki kararları ve cinsel davranışları etkilemesi; akranlar,
birbirlerinin cinsel kararlarını ve davranışlarını etkilemesi; cinsel kararlar ve davranışlar üzerindeki olumsuz
akran etkilerine karşı durma stratejilerinin varlığı ana fikirleri altında yer almıştır. 12-15 yaş grubunda Karar
Verme konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde ise, cinsel davranışlarla ilgili karar alma süreci,
her türlü muhtemel olumlu veya olumsuz sonucun göz önüne alınmasının gerekliliği; cinsel davranışla ilgili
mantıklı kararlar almayı zorlaştıran bazı faktörler ana fikirlerinin kapsamında yer aldığı gözlenmiştir. Son olarak,
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12-15 yaş grubunda en az ilişkilendirilen Yardım ve Desteklere Erişim konusu kapsamındaki öğrenme hedefinin
ise; hizmet birimleri ve medya kaynakları da dahil olmak üzere, nitelikli bilgi ve hizmetlere erişilebilecek yardım
ve destek kaynaklarının değerlendirilmesini yapmanın önemi ana fikri kapsamında yer aldığı gözlenmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramındaki 12-15 yaş grubundaki 29 öğrenme hedefinin 17’si, 8-10. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla 50 kez ilişkilendirilmesine rağmen, bu kavram kapsamındaki öğrenme
hedeflerinin hiçbirinin öğretim programı kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır. Bu kavram
kapsamındaki ilişkilendirilen 17 öğrenme hedefinin tamamının 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarında
kısmen karşılığı bulunmuş, 12 öğrenme hedefi ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 59’da verilmiştir.
Tablo 59. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Ana Fikir: Toplumsal normlar, toplumsal cinsiyet normları ve akran etkisi; cinsel konulardaki kararları ve
cinsel davranışları etkileyebilir.
Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal normların yanı sıra, akran etkisinin cinsel konulardaki kararları ve
cinsel davranışları etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Cinsel konulardaki kararları ve cinsel davranışları üzerinde; toplumsal cinsiyet normlarının, toplumsal normların
ve akranlarının etkisinin olduğunu kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Kolektif olarak birbirimize karşı nasıl kapsayıcı, destekleyici ve saygılı davranabileceğimizi tarif edebilme (beceri)

Kısmen

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Ana Fikir: Cinsel kararlar ve davranışlar üzerindeki olumsuz akran etkilerine karşı durma stratejileri vardır.
Cinsellikle ilgili kararları ve cinsel davranışları olumsuz etkileyen akran baskıları karşısında kararlı olmanın ne
demek olduğunu tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Cinsel kararlar ve davranışları üzerindeki olumsuz akran etkisine karşı çıkma kararlılığını gösterebilme (tutum)

Kısmen

Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa maruz
bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri)

Kısmen

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Ana Fikir: Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar almayı zorlaştıran bazı faktörler vardır.
Cinsel davranışla ilgili karar vermeyi etkileyebilecek duyguları tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Alkol ve uyuşturucu maddelerin cinsel davranışla ilgili mantıklı karar almayı hangi biçimlerde etkileyebildiğini
tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Yoksulluğun, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve şiddetin cinsel davranışla ilgili karar almayı nasıl etkileyebildiğini
açıklayabilme (bilgi)

Kısmen

İnsanların cinsel davranışla ilgili kararlarını, bazen kontrollerinin dışında etkileyebilecek birçok faktör olduğunu
anlayabilme (tutum)

Kısmen

Cinsel karar almayı etkileyebilecek duyguları değerlendirebilen ve yönetebilen tutum sergileyebilme (beceri)

Kısmen

5.2. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana Fikir: Bireysel, ailevi, romantik ilişkilerde, okul ve iş ilişkilerinde iyi iletişim esastır.
Sözlü ve sözsüz iletişimin, birbirinden farklı olan potansiyel anlamlarını analiz edebilme (bilgi)
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

5.4. Yardım ve Desteklere Erişim
Ana Fikir: Hizmet birimleri ve medya kaynakları da dahil olmak üzere, nitelikli bilgi ve hizmetlere
erişilebilecek yardım ve destek kaynaklarının değerlendirilmesini yapmak önemlidir.
Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili konularda yardım ve destek alabileceği kaynakları sayabilme (bilgi)

Kısmen

(Gizliliği sağlayabilen ve mahremiyeti koruyabilen kaynaklar dahil olmak üzere) nitelikli yardım ve destek
kaynaklarının özelliklerini tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

İnsanların cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili destek olanaklarına erişebileceği birimlerin olduğunu
kavrayabilme (CYBE/HIV danışma, test ve tedavi merkezleri; modern korunma yöntemlerine yönelik hizmetler,
cinsel taciz, tecavüz, aile içi ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet, kürtaj ve kürtaj sonrası bakım ve damgalama ve
ayrımcılıkla mücadele merkezleri vb.) (bilgi)

Kısmen

(Web siteleri gibi) yardım ve destekle ilgili güvenilir medya kaynaklarının özelliklerini tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Sağlık ve destek kaynaklarının eleştirel değerlendirmesini yapabilmenin önemini kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; toplumsal cinsiyet normları ve toplumsal
normların karar verme süreçlerine etkisi; cinsel konulara ilişkin karar alma ve cinsel davranış üzerine akran
etkisinin yanı sıra bu etkiye karşı çıkabilme becerisi; toplum olabilmenin gereği olarak kapsayıcılık ve saygı;
istemediği bir karara ya da herhangi bir konuda maruz kalacağı zorbalıkla mücadele; cinsel davranışla ilgili karar
verme süreçlerini etkileyen duygular; alkol ve uyuşturucu maddenin cinsel davranışla ilgili mantıklı karar almaya
etkisi; yoksulluğun toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine etkisi; cinsel davranışla ilgili karar verme süreçlerinde
etkili olabilecek kontrol dışı faktörlerin varlığı; sözlü-sözsüz iletişimin taşıdığı farklı anlamlar; cinsel sağlık
ve üreme sağlığına ilişkin yardım alabileceği kaynaklar ya da birimler; nitelikli yardım ve desteğin özellikleri;
güvenilir medya kaynaklarının özellikleri; sağlık ve destek kaynaklarını eleştirel olarak değerlendirmeyle ile ilgili
olduğu saptanmıştır. Özellikle bu yaş grubunda yer alması önemli görülen akran etkisinin yanında toplumsal
normlar ve toplumsal cinsiyet normlara karşı yapılabileceklere ilişkin öğrenme hedefleriyle kısmen de olsa
ilişki kurulabilmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre
dağılımı Grafik 27’de verilmiştir.
Grafik 27. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Karar Verme
İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
Yardım ve Desteklere Erişim

Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanım sayıları incelendiğinde, 8-10. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlardan en fazla 10. sınıf kazanımlarıyla, daha sonra azalarak sırasıyla 9 ve 8. sınıf düzeylerindeki
kazanımlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu kavram kapsamındaki öğrenme hedefleri en az 8. sınıf
düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiş, bu sınıf düzeyi kazanımları en fazla İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken, en az ise Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. 8. sınıf kazanımları ile hiç ilişkilendirilmeyen konu ise Karar Verme
ile Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik olmuştur. Bu kavram kapsamındaki öğrenme hedefleri en fazla 10. sınıf
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düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiş, bu sınıf düzeyindeki kazanımlar en fazla İletişim, Reddetme ve
Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilirken; en az Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
konusu öğrenme hedefleri ile olmuştur. Bu kavram kapsamındaki öğrenme hedefleriyle hiç ilişkilendirilemeyen
konunun Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik olduğu görülmüştür. Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen 8-10. sınıf düzeyi kazanımlarının sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir seyir izlediği görülmektedir.
Bu görünüm, sağlık ve iyi olma becerileri kavramının bu yaş grubunda gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığı
göstermektedir. Ancak sınıf düzeyi yükseldikçe öğrenme hedefleriyle kısmen de olsa ilişkilendirilen kazanım
sayısının arttığı görülmektedir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 60’ta verilmiştir.
Tablo 60. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Ana Fikir: Toplumsal normlar, toplumsal cinsiyet normları ve akran etkisi; cinsel konulardaki kararları ve cinsel davranışları etkileyebilir.
Toplumsal cinsiyet normlarını ve toplumsal normları tanımlayabilme (bilgi)
5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Ana Fikir: Akranlar, birbirlerinin cinsel kararlarını ve davranışlarını etkileyebilir.
Akranların cinsel kararları ve davranışları olumlu veya olumsuz yönde etkileme biçimleri arasında kıyaslama ve karşılaştırma yapabilme(bilgi)
5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Cinsel davranışlarla ilgili karar alma süreci, her türlü muhtemel olumlu veya olumsuz sonucun göz önüne alınmasını gerektirir.
Cinsel davranışla ilgili çeşitli kararların olumlu veya olumsuz sonuçları değerlendirebilme (bilgi)
Cinsel davranışla ilgili kararların insanların sağlığını hangi biçimlerde etkileyebileceğini açıklayabilme (bilgi)
Karar verme sürecini, cinsel sağlık ve/veya üreme sağlığını ilgilendiren meseleler üzerinde uygulayabilme (beceri)
5.2. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri
Ana Fikir: Bireysel, ailevi, romantik ilişkilerde, okul ve iş ilişkilerinde iyi iletişim esastır.
Etkin iletişimin bireysel, ailevi, romantik ilişkilerde, okul ve iş ilişkilerindeki faydaları sırlayabilme (bilgi)
(Toplumsal cinsiyet rolleri ve beklentiler dahil olmak üzere) sevgilisiyle bir konuyu tartışmasını engelleyebilecek unsurları tespit edebilme (bilgi)
Sevgilisiyle yaptığı bir tartışmada uzlaşma ve reddetme becerilerini kullanma yönünde özgüven sergileyebilme (beceri)
5.3. Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
Ana Fikir: Medyanın bir bölümü, cinsellik ve cinsel ilişkilerle ilgili gerçekle örtüşmeyen imgeler yansıtır. Bu imgeler bizim toplumsal cinsiyet
ve öz saygıyla dair algılamalarımızı etkiler.
Cinsellik ve cinsel ilişkilerle ilgili medyada temsil edilen gerçek dışı imgeleri tespit edebilme ve eleştirebilme (bilgi)
Bu imgelerin, toplumsal cinsiyetle ilgili kalıp yargılar üzerindeki etkisini değerlendirebilme (bilgi)
Medyanın güzellik ideallerini ve toplumsal cinsiyetle ilgili kalıp yargıları etkilediğinin farkına varabilme (tutum)
Cinsellik ve cinsel ilişkilerle ilgili gerçek dışı imgelerin, toplumsal cinsiyet ve öz saygıya dair algısını nasıl etkileyebildiği üzerine düşünebilme
(beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin toplumsal normları ve toplumsal
cinsiyet normlarını tanıma; cinsel davranış ve kararlarına ilişkin akran etkisinin olumlu-olumsuz biçimlerini
karşılaştırabilme; cinsel davranış ile ilgili kararların olumlu-olumsuz sonuçlarının yanında alınan kararların
sağlığı hangi yönde etkileyebileceğini değerlendirebilme; karar verme süreçlerinde cinsel sağlık ve/veya
üreme sağlığı meselelerine ilişkin beceri geliştirme; etkin iletişimin faydaları; sevgilisiyle yaşanan bir tartışmada
uzlaşma-reddetme becerilerini kullanmaya ilişkin özgüven geliştirme; cinsellikle ilgili medyadaki gerçek dışı
imgeleri saptama; medyanın güzelliğe ilişkin algıyı ve toplumsal cinsiyetle ilgili kalıpyargıları etkileyebileceği
ile ilgili olduğu saptanmıştır.
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12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 8-10. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 12-15 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
12-15 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları, ardından Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları olmuştur (Bkz. Tablo 58). Bu
doğrultuda Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 9. ve
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları incelenmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen
kazanımlar, Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Cinsel
Davranışta Normlar ve Akran Etkisi, Karar Verme ile Yardım ve Desteklere Erişim konusunun öğrenme hedefleri
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma ile Medya Okuryazarlığı
ve Cinsellik konularının öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 75: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.10.4. Yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.8.22. Akran baskısıyla baş etmede uygun yolları kullanır.
R.9.24. Zorbalıkla baş etme yollarını kullanır.

Metin Kutusu 76: Karar Verme konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı:
R.10.4. Yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.

Metin Kutusu 77: Yardım ve Desteklere Erişim konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları:
R.8.15. İhtiyaç duyduğunda yardım arar.
R.9.16. Fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireysel farklılıkları kabul eder.

Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusunun öğrenme
hedeflerinin etkinlik kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme
hedeflerinin etkinlik kitabında yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal normların yanı sıra, akran
etkisinin cinsel konulardaki kararları ve cinsel davranışları etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi); Cinsel
konulardaki kararları ve cinsel davranışları üzerinde; toplumsal cinsiyet normlarının, toplumsal normların ve
akranlarının etkisinin olduğunu kavrayabilme (tutum); Cinsellikle ilgili kararları ve cinsel davranışları olumsuz
etkileyen akran baskıları karşısında kararlı olmanın ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); Cinsel kararlar
ve davranışları üzerindeki olumsuz akran etkisine karşı çıkma kararlılığını gösterebilme (tutum); Bir kimsenin,
cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa maruz bırakıldığını
gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında
yaşamındaki karar verme sürecini etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya ilişkin örnek durum ve örnek durumu
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tamamlama çalışmasına, karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya ve açıklamaya ilişkin açık uçlu
sorulara, karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili grafik oluşturma çalışmasına ve açık uçlu sorulara, üç önemli
kararda karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili her öğrencinin grafik oluşturması çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 115) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 115: Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal normların yanı sıra, akran etkisinin cinsel konulardaki kararları ve
cinsel davranışları etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi); Cinsel konulardaki kararları ve cinsel davranışları üzerinde;
toplumsal cinsiyet normlarının, toplumsal normların ve akranlarının etkisinin olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme
hedefleriyle ilişkili etkinlik kitabından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Toplumsal cinsiyet normlarının ve toplumsal normların yanı sıra, akran etkisinin cinsel konulardaki
kararları ve cinsel davranışları etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi); Cinsel konulardaki kararları ve cinsel
davranışları üzerinde; toplumsal cinsiyet normlarının, toplumsal normların ve akranlarının etkisinin olduğunu
kavrayabilme (tutum)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde karar verme süreci ve karar vermeyi
etkileyen faktörler üzerinde durulmuş, öğrenme hedeflerinde belirtilen cinsel konulardaki kararlar ve bu
kararları etkileyen faktörler üzerinde durulmamıştır.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında zorbalıkla baş etme yollarını kullanmaya ilişkin zorbalık ve
zorbalık türleri ile ilgili bilgi metnine, zorbalıkla baş etme yollarıyla ilgili bilgi metnine, örnek olay ve örnek
olayda zorbalıkla ilgili belirtilen tepkileri etkili ve etkisiz olarak gruplandırma çalışmasına, etkili ve etkisiz
olan zorbalıkla başa çıkma yöntemlerini canlandırma ve tartışma sorularına yer verilmiştir (Görsel 116) (MEB
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 116: Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa maruz
bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili etkinlik kitabından
örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedefini (Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa
maruz bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde cinsellikle ilgili zorbalık konusuna değinilmemiş, çalışmalarda akran zorbalığı
ile ilgili örneklere yer verilmiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında akran baskısıyla baş etmede uygun yollarla ilgili açıklamaya,
konuyla ilgili senaryolara ve açık uçlu sorulara, bilgi metnine, tartışma sorularına, ikna cümlesi ve yanıt olarak
“hayır” sözcüğü ile başlayan cümle yazma çalışmasına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 117) (MEB Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 117: Cinsellikle ilgili kararları ve cinsel davranışları olumsuz etkileyen akran baskıları karşısında kararlı olmanın ne
demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); Cinsel kararlar ve davranışları üzerindeki olumsuz akran etkisine karşı çıkma kararlılığını
gösterebilme (tutum); Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa
maruz bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili etkinlik
kitabından örnekler
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Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini
(Cinsellikle ilgili kararları ve cinsel davranışları olumsuz etkileyen akran baskıları karşısında kararlı olmanın
ne demek olduğunu tarif edebilme (bilgi); Cinsel kararlar ve davranışları üzerindeki olumsuz akran etkisine
karşı çıkma kararlılığını gösterebilme (tutum); Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği bir kararı almaya
zorlandığı veya bu konuda zorbalığa maruz bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak kararlılığı gösterebilme
(beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde akran baskısı ele alınmış; ancak cinsellikle ilgili
karar ve davranışlar üzerinde akran baskısına, akran etkisine değinilmemiştir.
Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Cinsel davranışla ilgili karar vermeyi etkileyebilecek duyguları tarif edebilme (bilgi); Alkol ve uyuşturucu
maddelerin cinsel davranışla ilgili mantıklı karar almayı hangi biçimlerde etkileyebildiğini tarif edebilme (bilgi);
Yoksulluğun, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve şiddetin cinsel davranışla ilgili karar almayı nasıl etkileyebildiğini
açıklayabilme (bilgi); İnsanların cinsel davranışla ilgili kararlarını, bazen kontrollerinin dışında etkileyebilecek
birçok faktör olduğunu anlayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yaşamındaki karar verme
sürecini etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya ilişkin örnek durum ve örnek durumu tamamlama çalışmasına,
karar vermeyi etkileyen faktörlerle ilgili açıklamaya ve açıklamaya ilişkin açık uçlu sorulara, karar vermeyi
etkileyen faktörlerle ilgili grafik oluşturma çalışmasına ve açık uçlu sorulara, üç önemli kararda karar vermeyi
etkileyen faktörlerle ilgili her öğrencinin grafik oluşturması çalışmasına yer verilmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerini (Cinsel davranışla ilgili karar vermeyi etkileyebilecek duyguları tarif edebilme (bilgi); Alkol ve
uyuşturucu maddelerin cinsel davranışla ilgili mantıklı karar almayı hangi biçimlerde etkileyebildiğini tarif
edebilme (bilgi); Yoksulluğun, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ve şiddetin cinsel davranışla ilgili karar almayı
nasıl etkileyebildiğini açıklayabilme (bilgi); İnsanların cinsel davranışla ilgili kararlarını, bazen kontrollerinin
dışında etkileyebilecek birçok faktör olduğunu anlayabilme (tutum)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneğinde bireyin yaşamında karar vermesini etkileyen kişisel özellikler, aile, çevre, zaman gibi faktörler
olduğu üzerine açıklama ve çalışmalara odaklanılmış, öğrenme hedeflerinde belirtilen konulara doğrudan yer
verilmeyip genel olarak karar verme ve karar vermeyi etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.
Yardım ve Desteklere Erişim konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili konularda yardım ve destek alabileceği kaynakları
sayabilme (bilgi); (Gizliliği sağlayabilen ve mahremiyeti koruyabilen kaynaklar dahil olmak üzere) nitelikli
yardım ve destek kaynaklarının özelliklerini tanımlayabilme (bilgi); İnsanların cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla
ilgili destek olanaklarına erişebileceği birimlerin olduğunu kavrayabilme (CYBE/HIV danışma, test ve tedavi
merkezleri; modern korunma yöntemlerine yönelik hizmetler, cinsel taciz, tecavüz, aile içi ve toplumsal
cinsiyet temelli şiddet, kürtaj ve kürtaj sonrası bakım ve damgalama ve ayrımcılıkla mücadele merkezleri vb.)
(bilgi); (Web siteleri gibi) yardım ve destekle ilgili güvenilir medya kaynaklarının özelliklerini tarif edebilme
(bilgi)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında ihtiyaç duyduğunda yardım aramakla ilgili gazete haberine,
açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, “yardım arama davranışı”nın tanımına,
verilen bazı konu başlıkları ile ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/nereye başvuracağını belirtmeye yönelik
çalışmaya, tartışma sorularına, yardıma ihtiyaç duyulan olayı ve olayla ilgili kimlere başvurulduğuna ilişkin
yazma çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında ise fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireysel farklılıklarla ilgili
çeşitli ülkelerin yemeklerinden örnekler ve bu örneklere ilişkin açık uçlu soruya, kültürel ve bireysel farklılıklarla
ilgili açıklamaya, fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel farklılıklarla ilgili örnek durum ve açık uçlu sorulara,
konuyla ilgili tartışma sorularına, çeşitli farklılıkları kabul eden çevrelerindeki insanları gözlem çalışmasına, kabul
etmekte zorlanılan farklılıklarla ilgili bu farklılıkları kabul etmek için neler yapılabileceğine ilişkin düşünmeye
yönlendirme çalışmasına yer verilmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Ortaokul ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarındaki etkinlik örneklerinin kazanımlarla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerini (Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili konularda yardım ve destek alabileceği kaynakları
sayabilme (bilgi); (Gizliliği sağlayabilen ve mahremiyeti koruyabilen kaynaklar dahil olmak üzere) nitelikli
yardım ve destek kaynaklarının özelliklerini tanımlayabilme (bilgi); İnsanların cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla
ilgili destek olanaklarına erişebileceği birimlerin olduğunu kavrayabilme (CYBE/HIV danışma, test ve tedavi
merkezleri; modern korunma yöntemlerine yönelik hizmetler, cinsel taciz, tecavüz, aile içi ve toplumsal
cinsiyet temelli şiddet, kürtaj ve kürtaj sonrası bakım ve damgalama ve ayrımcılıkla mücadele merkezleri vb.)
(bilgi); (Web siteleri gibi) yardım ve destekle ilgili güvenilir medya kaynaklarının özelliklerini tarif edebilme
(bilgi)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde yardım arama ve farklılıklarla ilgili açıklama ve
çalışmalara yer verilmiş, özellikle yardım aramakla ilgili çalışmalarda okul ve aile ortamında geçen bazı örnek
durumlara yer verilmiş, öğrenme hedeflerinin odaklandığı cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında yardım
ve desteğe ilişkin çalışmalar ele alınmamıştır.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik programından sonra Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında
yer alan Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi, Karar Verme, Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik ile Yardım ve
Desteklere Erişim konularının öğrenme hedefleriyle Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları ilişkilendirilememiştir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları sadece İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiştir. Bu konuyla ilişkilendirilen kazanımlar şunlar olmuştur: “EDE.B9. Görsel ve işitsel unsurları
doğru ve etkili kullanır.; EDE.C1.1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin önemini belirler.; EDE.
C1.9. Boğumlama, vurgulama, tonlama ve duraklamaya dikkat ederek konuşur.; EDE.C1.11. Konuşmasında
beden dilini doğru ve etkili biçimde kullanır.; EDE.C.2.4. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.;
EDE.C.2.7. Dinlediği konuşmanın tutarlılığını sorgular.”
Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları öğretim programında; Okuma (Metni Anlama ve Çözümleme), Yazma
ve Sözlü İletişim olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış, kazanımların ilişkili olduğu sınıf düzeyleri
belirtilmemiştir. Ders kitaplarında da farklı metin türleri üzerinden üniteler başlıklandırılmış ve her bir ünitede
Okuma, Yazma, Sözlü İletişim başlıkları altında metin ve çalışmalar yer almış, bu metin ve çalışmaların
ilişkilendirildiği kazanımlar ise ifade edilmemiştir. Dolayısıyla bu nedenlerle Rehber’deki öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını belirlemek mümkün
olamamıştır.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda ‘Cinsel Davranışta
Normlar ve Akran Etkisi; Karar Verme; İletişim, Reddetme ve Uzlaşma Becerileri; Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik; Yardım ve Desteklere Erişim’ konuları için 24 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin
11 ve 12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 61’de verilmiştir.
Tablo 61. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram

Sağlık ve İyi
Olma Becerileri

SRP
(f)

Toplam
(f)

Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi

3

3

Karar Verme

-

-

İletişim, Reddetme ve Uzlaşma

-

-

Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik

-

-

Yardım ve Desteklere Erişim

-

-

Toplam

3

3

Konular

Dersler
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Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yalnızca Sınıf Rehberlik
ve Yönlendirme Programı (SRYP) kazanımları sadece Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusunun
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Karar Verme; İletişim, Reddetme ve Uzlaşma; Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik; Yardım ve Desteklere Erişim konularının öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan hiçbir
öğretim programı kazanımıyla ilişkilendirilememiştir. 15-18+ yaş grubunda Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Etkisi konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar almanın mümkün
olması ana fikri altında yer aldığı gözlenmiştir. 15-18+ yaş grubunda hiç ilişkilendirilmeyen, sırasıyla Karar
Verme konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin, cinsel konulardaki kararların bireyin kendisi ve başkaları
üzerinde, sağlıkla ilgili ve toplumsal sonuçlar da dahil olmak üzere, farklı etkileri olması ve Cinsellikle ilgili alınan
kararların muhtemel yasal sonuçları olması ana fikirleri altında yer aldığı gözlenmiştir. İletişim, Reddetme ve
Uzlaşma konusu kapsamındaki öğrenme hedeflerinin ise, kişisel ihtiyaçları ve cinsel sınırları ifade etmede
etkin iletişim esas olduğu ana fikri altında yer aldığı saptanmıştır. Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusu
kapsamındaki öğrenme hedeflerinin ise, erkeklerin ve kadınların medyada olumsuz ve yanlış bir biçimde temsil
edilmesine karşı çıkılarak; davranışların olumlu yönde etkilenebilir olduğu ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
desteklenebilir olduğu ana fikri altında yer aldığı saptanmıştır. Son olarak, Yardım ve Desteklere Erişim konusu
kapsamındaki öğrenme hedeflerinin ise, herkesin; gizliliği sağlayan ve mahremiyeti koruyan, uygun fiyatlı,
bilimsel ve saygınlığı gözeten yardım kaynaklarına erişme hakkı olduğu ana fikri altında yer aldığı saptanmıştır.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramındaki 15-18+ yaş grubundaki 24 öğrenme hedefinin yalnızca 3’ü, 1112. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla 3 kez ilişkilendirilmiştir. Sağlık ve İyi Olma Becerileri
kavramındaki ilişkilendirilen 3 öğrenme hedefinin hiçbirinin 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarında
tam karşılığı bulunamamıştır. Bu kavramın 21 öğrenme hedefi ise 11-12. sınıf öğretim programları kazanımları
ile hiç ilişkilendirilememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 62’de verilmiştir.
Tablo 62. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Ana Fikir: Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar almak mümkündür.
Gençlerin cinsellikle ilgili aldığı, toplumsal cinsiyet normları ve toplumsal normlar veya olumsuz akran
baskısından etkilenen ve etkilenmeyen kararları tanımlayan senaryolar arasında kıyaslama ve karşılaştırma
yapabilme (bilgi)

Kısmen

Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alabilmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörleri değerlendirebilme
(bilgi)

Kısmen

Cinsel karar alma üzerindeki olumsuz toplumsal cinsiyet normlarına ve sosyal normlara, akran etkisine karşı
çıkabilen tutumlar sergileyebilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; toplumsal cinsiyet normları, toplumsal
normlar ya da akran baskısından etkilenen-etkilenmeyen kararlara ilişkin gençlerin senaryolar üzerinde
düşündürme ve karşılaştırma yapabilme; cinsel davranışla ilgili mantıklı karar almaya ilişkin kararlılık geliştirme;
cinsel davranışla ilgili karar almayı kolaylaştıran-zorlaştıran faktörleri değerlendirme; cinsel konular üzerinde
etkisi olan toplumsal cinsiyet normları, toplumsal normlar ya da akran baskısına karşı koyabilme ile ilgili
olduğu saptanmıştır. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre
dağılımı Grafik 28’de verilmiştir.
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Grafik 28. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
4
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0

0

0
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Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Karar Verme
İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
Yardım ve Desteklere Erişim

Öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanım sayıları incelendiğinde, 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan
kazanımlardan sadece 11. sınıf düzeyindeki kazanımlarla ilişkilendirildiği görülmektedir. 11. sınıf kazanımları,
sadece Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 11 ve 12.
sınıf düzeylerindeki kazanımların bu kavram kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi açısından bir
tutarlık gözlenememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri Tablo 63’te verilmiştir.
Tablo 63. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
5.1. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi
Ana Fikir: Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar almak mümkündür.
Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alma konusunda istekli olabilme (tutum)
5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Cinsel konulardaki kararların bireyin kendisi ve başkaları üzerinde, sağlıkla ilgili ve toplumsal sonuçlar da dahil olmak üzere, farklı
etkileri vardır.
Cinsel davranışla ilgili kararların bireyi, aileyi ve toplumu etkileyen potansiyel sosyal ve sağlıkla ilgili sonuçlarını analiz edebilme (bilgi)
Cinsellikle ilgili aldığı kararların, bireyin kendisini, ailesini ve toplumu etkilediğinin farkında olabilme (tutum)
Cinsellikle ilgili aldıkları bir karardan etkilenmiş olan bireyler için empati ifade edebilme (beceri)
Cinsel davranışlarla ilgili sorumlu kararlar alabilme (beceri)
5.2. Karar Verme
Ana Fikir: Cinsellikle ilgili alınan kararların muhtemel yasal sonuçları olabilir.
Cinsel davranışlarla ilgili gençlerin yapabileceklerini ve yapamayacaklarını belirleyen ulusal yasaları tanıyabilme (örneğin, cinsel rıza yaşı,
gebelikten korunma araçları gibi sağlık hizmetlerine erişim, CYBE/HIV durumu, aynı cinsiyetten biriyle cinsel ilişki gibi) (bilgi)
Cinsel davranışla ilgili kararları değerlendirirken haklarını bilmenin önemini kavrayabilme (tutum)
Cinsel davranışla ilgili bazı kararların, kovuşturmaya konu olabilecek yasal sonuçların değerlendirmesini yapabilme (beceri)
5.3. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma
Ana Fikir: Kişisel ihtiyaçları ve cinsel sınırları ifade etmede etkin iletişim esastır.
Kişisel ihtiyaçları ve cinsel sınırları ifade etmede etkili iletişim örneklerini analiz edebilme (bilgi)
Cinsel onay vermenin ve vermemenin; cinsel onay konusunda karşısındakini dinlemenin örneklerini tarif edebilme (bilgi)
Onaya dayalı ve daha güvenli cinselliğin neden etkin iletişim gerektirdiğini açıklayabilme (bilgi)
Kararlılık ve tartışma becerilerinin istenmeyen cinsel baskıyla başa çıkabilmeyi veya daha güvenli cinsellik konusundaki niyetini kabul ettirebilmeye
yardımcı olduğunun farkına varabilme (tutum)
Kişisel ihtiyaçlar ve cinsel sınırlar konusunda etkin iletişim sergileyebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
5.4. Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik
Ana Fikir: Erkeklerin ve kadınların medyada olumsuz ve yanlış bir biçimde temsil edilmesine karşı çıkılarak; davranışlar olumlu yönde
etkilenebilir ve toplumsal cinsiyet eşitliği desteklenebilir.
Medyanın daha güvenli cinsel davranışları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme konusunda ne gibi olumlu katkılar sunabileceğine dair
öneriler getirebilme (beceri)
Medyanın; cinsellik, cinsel ilişkiler ve toplumsal cinsiyete ilişkin algıları olumlu yönde etkileme potansiyelini fark edebilme (bilgi)
Cinsellik ve cinsel ilişkilerle ilgili medyada verilen mesajların olası olumlu ve olumsuz etkilerini değerlendirebilme (tutum)
Toplumsal cinsiyet temelli kalıp yargılara ve cinselliğin ve cinsel ilişkilerin medyadaki yanlış temsillerine karşı çıkabilmenin yollarını gösterebilme
(beceri)
5.5. Yardım ve Desteklere Erişim
Ana Fikir: Herkesin; gizliliği sağlayan ve mahremiyeti koruyan, uygun fiyatlı, bilimsel ve saygınlığı gözeten yardım kaynaklarına erişme hakkı
vardır.
İlgili cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine veya desteğine nereden erişebileceğini tespit edebilme (bilgi)
Gençlerin; gizliliği sağlayan ve mahremiyeti koruyan, uygun fiyatlı, bilimsel ve yargılayıcı olmayan hizmetlere ve desteklere erişim elde edebilmesi
gerektiğinin farkında olabilme (bilgi)
Uygun yardım arama davranışını gösterebilme (beceri)
Herhangi bir suçluluk veya utanç duymaksızın; yardım, eşlik veya destek isteme edimini uygulayabilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin; cinsel davranışla ilgili kararın
sonuçlarının analizi; cinsellikle ilgili almış olduğu karardan etkilenen bireyler hakkında empati geliştirme; cinsel
davranışla ilgili sorumlu davranma; cinsel davranışın sınırlarını belirleyen ulusal yasalar; cinsel davranışla ilgili
haklar ve olası yasal sonuçlar; etkin iletişimin cinsel sınırları çizmede ve kişisel ihtiyaçları ifade etmedeki etkisi;
etkin iletişimin onay dayalı ve güvenli bir cinsel davranış üzerine etkisi; medyanın güvenli cinsel davranış,
cinsel ilişkiler ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine olumlu-olumsuz etkileri; toplumsal cinsiyet temelli kalıp
yargıların yanında cinselliğin ve cinsel ilişkilerin medyadaki yanlış temsillerine karşı durabilme; cinsel sağlık ve
üreme sağlığı hizmetlerine erişim; gizliliği-mahremiyeti sağlayan erişilebilir bilimsel hizmet ve destekler; uygun
yardım arama davranışı geliştirme ile ilgili olduğu saptanmıştır. Özellikle bu yaş grubunun cinsel ilişkiler ve
toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsel davranışla ilgili sorumlu davranma ve cinsel davranışla ilgili kararın sonuçları
üzerine düşünme ve bu konularda bilinçli olmaya ihtiyacı olduğu dikkate alındığında bu konudaki bilgi ve
beceri yoksunluğu önemli bir ihtiyacı işaret etmektedir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
15-18+ yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 11-12.
sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 15-18+yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
15-18+ yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedefleriyle sadece Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları ilişkilendirilmiştir (Bkz. Tablo 61). Bu doğrultuda Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı incelenmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının öğrenme hedefleriyle sadece Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları ilişkilendirilebilmiştir. Karar Verme, İletişim, Reddetme ve Uzlaşma, Medya Okuryazarlığı ve
234

SAĞLIKLI ve İYİ OLMA BECERİLERİ
Cinsellik ile Yardım ve Desteklere Erişim konularının öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilememiştir. Sadece Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusunun öğrenme hedefleri
ilişkilendirilebilmiştir.
Metin Kutusu 78: Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.11.26. Kararlarında aile ve akranlarının etkilerini değerlendirir.

Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri “Gençlerin cinsellikle ilgili aldığı, toplumsal cinsiyet normIarı ve toplumsal normlar veya
olumsuz akran baskısından etkilenen ve etkilenmeyen kararları tanımlayan senaryolar arasında kıyaslama ve
karşılaştırma yapabilme (bilgi); Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alabilmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran
faktörleri değerlendirebilme (bilgi); Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alma konusunda istekli olabilme
(tutum); Cinsel karar alma üzerindeki olumsuz toplumsal cinsiyet normlarına ve sosyal normlara, akran etkisine
karşı çıkabilen tutumlar sergileyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımı için Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında alınan kararların,
kararlarda etkili olan faktörlerin, karar alma sürecinde izlenen yolların belirtileceği çalışmaya, çalışmayla ilgili
açık uçlu sorulara, karar alma süreçlerinde aile ve akranların etkisiyle ilgili açıklamaya yer verilmiştir (Görsel
118) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 118: Gençlerin cinsellikle ilgili aldığı, toplumsal cinsiyet normIarı ve toplumsal normlar veya olumsuz akran
baskısından etkilenen ve etkilenmeyen kararları tanımlayan senaryolar arasında kıyaslama ve karşılaştırma yapabilme (bilgi);
Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alabilmeyi kolaylaştıran veya zorlaştıran faktörleri değerlendirebilme (bilgi); Cinsel
davranışla ilgili mantıklı kararlar alma konusunda istekli olabilme (tutum); Cinsel karar alma üzerindeki olumsuz toplumsal
cinsiyet normlarına ve sosyal normlara, akran etkisine karşı çıkabilen tutumlar sergileyebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen etkinlik kitabından örnekler

Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin (Gençlerin cinsellikle ilgili aldığı, toplumsal cinsiyet normları ve toplumsal
normlar veya olumsuz akran baskısından etkilenen ve etkilenmeyen kararları tanımlayan senaryolar arasında
kıyaslama ve karşılaştırma yapabilme (bilgi); Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alabilmeyi kolaylaştıran
veya zorlaştıran faktörleri değerlendirebilme (bilgi); Cinsel davranışla ilgili mantıklı kararlar alma konusunda
istekli olabilme (tutum)) Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen karşılandığı tespit edilmiştir.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinde karar alma ve karar almada aile ve
akranların etkisi üzerinde durulmuştur, karar alma ile ilgili çalışmalarda cinsel davranışlarla ilgili kararlar ele
alınmamıştır. Ayrıca “Cinsel karar alma üzerindeki olumsuz toplumsal cinsiyet normlarına ve sosyal normlara,
akran etkisine karşı çıkabilen tutumlar sergileyebilme (beceri)” öğrenme hedefinin de etkinlik örneğinde
karşılanmadığı tespit edilmiştir.
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Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim
Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehberdeki Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramının tüm konularına ait öğrenme hedefi sayıları
ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının tüm yaş gruplarına göre dağılımı Grafik
29’da verilmiştir.
Grafik 29. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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İKS: MEB Öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayısı

Grafik 29’a göre, Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedefleri için 5-8, 9-12 ve 12-15 yaş
gruplarında en fazla İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim programları
kazanımları ilişkilendirilmiştir. Bu konunun 15-18+ yaş grubunda ise hiçbir karşılığı bulunamamıştır. Ayrıca
yine 5-8 ile 12-15 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramında yer alan diğer konuların kazanımlarla
ilişkilendirilmesinin birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. 9-12 yaş grubunda ise ikinci en fazla ilişkilendirilen
konu Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik olmuştur. 15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları ile ilişkilendirilen
konunun yalnızca Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca bu kavram 9-12 yaş
grubunda da en az ilişkilendirilen konu olmuştur. 5-8 ve 12-15 yaş grubunda en az Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ile kazanımların ilişkilendirildiği görülmüştür.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen öğretim
programları kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 30’da verilmiştir.
Grafik 30. Sağlık ve İyi Olma Becerileri Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları İle MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
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SAĞLIKLI ve İYİ OLMA BECERİLERİ
Grafik 30’a göre, sınıf düzeyleri arttıkça Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı kapsamında yer alan öğrenme
hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı ilkokul dördüncü sınıfa kadar küçük bir düşüşe karşın düzenli
bir şekilde arttığı görülmektedir. Ancak bu sınıf düzeyinden sonra kavramda yer alan öğrenme hedefleriyle
kazanımların ilişkilendirilme sıklığı sınıf düzeylerine göre düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu kavramın öğrenme
hedefleri 12. sınıf öğretim programı kazanımlarının hiçbiriyle ilişkilendirilemezken, tüm kademeler içinde
öğrenme hedefleri en fazla ilkokul 4. ve ortaokul 7. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Kademeler açısından Grafik 30 incelendiğinde, ilkokul kademesinde yine en fazla 4. sınıf kazanımlarıyla, en az
ise okul öncesi kazanımlarıyla; ortaokul kademesinde ise en fazla 7. sınıf düzeyi kazanımlarıyla, en az 5. sınıf
kazanımlarıyla ve ortaöğretim kademesinde ise en fazla 10. sınıf, en az 11. sınıf kazanımlarıyla ilişkilendirildiği
tespit edilmiştir. Ortaöğretim kademesinde 12. sınıfta ilişkilendirmenin hiç yapılamadığı görülmüştür.
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3.1.6.

İnsan Bedeni ve Gelişim Temel Kavramı ile
İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
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•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

İnsan Bedeni ve Gelişim Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile

İNSAN BEDENİ ve GELİŞİM

3.1.6. İnsan Bedeni ve Gelişim Temel Kavramı ile İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubunda Cinsel Anatomi ve Fizyoloji,
Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi; Üreme, Ergenlik, Beden imajı konuları için 17 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin okul öncesi eğitim- 3. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş
ve bulgular Tablo 64’te verilmiştir
Tablo 64. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram

İnsan Bedeni ve
Gelişim

OÖ
(f)

SRP
(f)

HB
(f)

YD
(f)

Toplam
(f)

Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi

-

-

-

-

-

Üreme

-

2

-

-

2

Ergenlik

-

3

2

-

5

Beden İmajı

4

4

2

3

13

Toplam

4

9

4

3

20

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedefleri; okul öncesi
eğitim programı kazanımlarıyla ve 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı ile Hayat Bilgisi ve Yabancı
Dil derslerinin öğretim programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili
kazanım Beden İmajı konusunda bulunurken, en az ilişkili kazanım sadece iki kazanımla ilişkilendirilen Üreme
konusundaki öğrenme hedefleriyle bulunmuştur.
Üreme kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde; ‘Gebelik genellikle 40 hafta
sürer ve gebelik süresince bir kadın vücudunda pek çok değişim gerçekleşir.’ ana fikriyle ilişkili bulunmuştur.
1-3. sınıf düzeyi öğretim programlarından sadece Sınıf Rehberlik Programı’ndan iki kazanım bu konunun
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Beden imajı konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde;
‘Hepimizin bedeni özel ve biriciktir ve insanlar bedenleriyle ilgili iyi hissetmelidir.’ ana fikrinin altında yer alan
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilmiştir. Okul öncesi eğitim programı ve 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik
Programı ile Hayat Bilgisi ve Yabancı Dil programlarından toplamda dokuz farklı kazanım bu konunun öğrenme
hedefleri ile ilişkili bulunmuştur.
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 17 öğrenme hedefi, okul öncesi
ve 1-3. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 20 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak bu
17 öğrenme hedefinin sadece 7’si tam olarak okul öncesi ve 1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla
ilişkilendirilebilmiştir, 10 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 65’te verilmiştir.
Tablo 65. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.1. Üreme
Ana Fikir: Gebelik genellikle 40 hafta sürer ve gebelik süresince bir kadın vücudunda pek çok değişim
gerçekleşir.
Gebelik boyunca bir kadının vücudunda gerçekleşen değişimlerle ilgili neler hissettiğini ifade edebilme (beceri)

Tam olarak
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.1. Üreme
Ana Fikir: Gebelik genellikle 40 hafta sürer ve gebelik süresince bir kadın vücudunda pek çok değişim
gerçekleşir.
Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini kavrayabilme (bilgi)

Tam olarak

Ergenliğin, gelişme döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)

Tam olarak

6.3. Beden İmajı
Ana Fikir: Hepimizin bedeni özel ve biriciktir ve insanlar bedenleriyle ilgili iyi hissetmelidir.
Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi)

Tam olarak

Bir kimsenin bedeniyle gurur duymasının ne anlama geldiğini anlatabilme (bilgi)

Tam olarak

Kendi bedenini beğenebilme (tutum)

Tam olarak

Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme (beceri)

Tam olarak

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefleri incelendiğinde;
hedeflerin daha çok beden imajı ile ilgili genel hedefler olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile, insan bedenine
ilişkin öğrenme hedeflerinin kapsamlı olmaması ve cinsellikle ilgili konuları içermiyor olması nedeniyle tam
olarak karşılık bulunduğu görülmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının
sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 31’de verilmiştir.
Grafik 31. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf
Düzeyine Göre Dağılımı (5-8 Yaş)
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Grafik 31’e göre, öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu öğretim programları incelendiğinde, en fazla 3. sınıf
kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 1. sınıf kazanımları ile ise hiç ilişki kurulamamıştır. 3. Sınıf düzeyindeki öğretim
programı kazanımları 12 kez ve en çok Beden İmajı kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Ancak,
1. sınıf öğrenme hedefleri ile hiç ilişkilendirme bulunamazken okul öncesi ve 2. sınıf düzeylerindeki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların çok say sayıda olduğu gözlenmiştir. 2. sınıf düzeyinde sadece Üreme
ve Beden İmajı; okul öncesi düzeyde ise sadece Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirme
olmuştur. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyoloji konusu ile ise hiçbir ilişkilendirme
bulunamamıştır. Freud’un gelişim evreleri açısından Fallik dönemde olup genital organların fark ve merak
edildiği özellikle okul öncesi ve 1. sınıf düzeylerinde yeterli ilişkilendirmeye rastlanmamış olması kavramın bu
kademelerde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermektedir.
1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 66’da verilmiştir.
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Tablo 66. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
6.1. Cinsel anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Bedenimizi oluşturan organların adlarını ve işlevlerini bilmek önemlidir; cinsel organlar ve üreme organları dahil, bunları merak
etmek doğal bir davranıştır.
İç ve dış genital bölgenin önemli bölümlerini ve onların temel işlevlerini tanımlayabilme (bilgi)
Cinsel organ dahil olma üzere, insanın bedenini merak etmesinin tamamen normal olduğunun farkında olabilme (tutum)
Merak ettiği organlarla ilgili soruları sorabilme ve cevaplayabilme (beceri)
6.1. Cinsel anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Engelleri olan bireyler de dahil olmak üzere, herkesin bedeni biriciktir ve saygıyı hak eder.
Kadın ve erkeklerin, oğlan ve kız çocuklarının bedenlerinin farklılaştığı noktaları ve zaman içinde nasıl değişime uğradığını tarif edebilme (bilgi)
İnsan bedenini değerlendirme biçiminin kültürden kültüre değişkenlik gösterdiğini açıklayabilme (bilgi)
Engelli bireyler dahil olmak üzere herkesin bedeninin saygı duyulmayı hak ettiğini kavrayabilme (tutum)
Bedenlerinin sevdikleri yönlerini ifade edebilme (beceri)
6.2. Üreme
Ana Fikir: Gebelik; yumurta ve spermin rahim içinde döllenmesiyle birlikte başlar.
Üreme sürecini -spesifik olarak, gebeliğin başlaması için yumurta ve spermin rahim içinde birleşerek döllenmesi gerektiğini- tarif edebilme (bilgi)
6.2. Üreme
Ana Fikir: Gebelik genellikle 40 hafta sürer ve gebelik süresince bir kadın vücudunda pek çok değişim gerçekleşir.
Gebelik süresince bir kadının vücudunda gerçekleşen değişimleri tarif edebilme (bilgi)
6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlik, çocuklar büyürken ve erişkinliğe adım atarken gerçekleşen fiziksel ve duygusal değişim dönemidir.
Ergenliği tanımlayabilme (bilgi)

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin; daha çok
genital organlar özelinde olduğu görülmektedir. Genital organları bedenin diğer organlarından ayırarak ve
bu konuda konuşmaktan kaçınarak yetişen bireylerin kendi bedenlerini doğru şekilde tanıma, bedenlerinin
ihtiyaçlarını anlama, yorumlama ve gerekli önlemleri alma konusunda gerekli bilgi düzeyinde yetişemeyecekleri
açıktır.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı için 5-8 yaş grubunda en fazla kazanımları ilişkilendirilen programlar Sınıf
Rehberlik Programı ve ardından Hayat Bilgisi dersi öğretim programı olmuştur. Bu doğrultuda İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile İlkokul 2. ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitapları incelenmiştir.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen kazanımlar,
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Beden İmajı, Ergenlik ve
Üreme konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 79: Üreme konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.2.33 Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
R.3.30 Başkalarının yaşadığı duyguları fark eder.
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Metin Kutusu 80: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.3.19 Durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark eder.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.

Metin Kutusu 81: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.2.12 Bireylerin birbirinden fiziksel ve kişilik özellikleri açısından farklılığının doğal olduğunu bilir.
R.3.25 Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.3.20 Duygularını uygun biçimde ifade eder.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Beden İmajı konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Üreme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Gebelik
boyunca bir kadının vücudunda gerçekleşen değişimlerle ilgili neler hissettiğini ifade edebilme (beceri)”
hedefi olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları için İlkokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında başkalarının duygularını fark etmeye yönelik açıklamaya, arkadaşının yüz
ifadesinden duygusunu tahmin etme çalışmasına, çeşitli örnek durumlar ve bu durumlarda nasıl hissedildiğine
ilişkin tahmin etme çalışmasına, başkalarının duygularını anlama konusuna ilişkin açık uçlu sorulara, beden
diliyle, davranışlar ve olaylarla ortaya çıkan duyguların gözlemlenmesi çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir.
Ayrıca gruplar halinde canlandırma ve canlandırılan durumdaki duyguları tahmin etme çalışmasına, açık uçlu
sorulara, açıklamaya, aile bireylerinin yaşadıkları duyguları gözlemleme ve not alma çalışmasına yer verildiği
gözlenmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Söz konusu etkinlik örneklerinde öğrenme hedefinin
(Gebelik boyunca bir kadının vücudunda gerçekleşen değişimlerle ilgili neler hissettiğini ifade edebilme
(beceri)) kısmen karşılandığı, özellikle gebelik yaşayan kadınların hissettiklerine odaklanan çalışmalara etkinlik
örneklerinde yer verilmediği, okul, aile, arkadaş çevresinde yaşanan durumlarda başkalarının duygularını fark
etmeye odaklanıldığı tespit edilmiştir.
Ergenlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini kavrayabilme (bilgi); Ergenliğin, gelişme
döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları için İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında
durum ve olayların bireylerin duygularına etkisini fark etmeye ilişkin “duygu” sözcüğünün neler çağrıştırdığına
ilişkin soruya, “duygu” kavramını açıklamaya, belirtilen olayın hangi duyguları hissettirdiği ile ilgili örnek
olay ve açık uçlu sorularına, konuyla ilişkili açıklamaya, öğrencilerin yaşadıkları bir olayı farklı yeni bir duygu
oluşturacak biçimde yazma çalışmasına; kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışları fark etmeye ilişkin
hikaye ve hikayedeki karakter ile kendisinin yapabildiklerini belirleme çalışmasına, açık uçlu sorulara, konuyla
ilgili açıklamaya yer verilmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Söz konusu etkinlik örneklerinde
öğrenme hedefinin (Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini kavrayabilme (bilgi))
kısmen karşılandığı tespit edilmiştir. Etkinlik örneklerinde genel olarak çeşitli durum ve olayların bireylerin
duyguları üzerinde etkisi ele alınmıştır, özellikle büyüme ve duygusal değişime odaklanılmamıştır. “Ergenliğin,
gelişme döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)” öğrenme hedefi ise, etkinlik
örneklerindeki çalışmalarda, ergenliğe yer verilmediği için karşılanamamıştır.
Beden İmajı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini
ifade edebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
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kazanımları için İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında bireylerin birbirinden fiziksel ve kişilik özellikleri
açısından farklılıklarının doğal olduğuna ilişkin fiziksel farklılıklara değinen video ve videoyla ilgili açık uçlu
sorulara, kendi fiziksel özelliklerine göre maske hazırlama çalışmasına, fiziksel özelliklerin farklılığının doğal
olduğuna ilişkin açıklamaya yer verilmiştir (Görsel 119) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 119: Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabından örnekler

Etkinlik örneğinde, öğrenme hedefinin (Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi))
karşılandığı belirlenmiştir. Örnekte fiziksel ve kişilik özelliklerinin farklılığı, özellikle fiziksel özelliklerin farklılığının
doğal olduğu vurgulanmıştır.
İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışları fark etmeye ilişkin
hikâye ve hikayedeki karakter ile kendisinin yapabildiklerini belirleme çalışmasına, açık uçlu sorulara, konuyla
ilgili açıklamaya yer verilmiştir (Görsel 120) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 120: Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade
edebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

243

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

Etkinlik örneğinde, öğrenme hedeflerinin (Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi);
Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme (beceri)) karşılanamadığı belirlenmiştir. Örnekte yalnızca
kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışlar, bireysel olarak yapılabilen davranışlar vurgulanmıştır.
Yine İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında duygularını uygun biçimde ifade etmeye ilişkin öğrencilerin
kendilerine belirtilen duyguyu sözcük kullanmadan anlatması diğer arkadaşlarının duyguyu tahmin etmesi
çalışmasına, yapılan bu çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, duyguları ifade etmeye ilişkin açıklamaya, verilen
durumlara ilişkin duygularını yazılı olarak ifade edip arkadaşıyla paylaşma çalışmasına, çalışmayla ilgili açık
uçlu sorulara, geçmişte yaşanan olayla ilgili duygularını nasıl ifade ettikleri ve şimdi olsa duygularını nasıl ifade
edeceklerini yazma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 121) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 121: Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından
örnekler

Etkinlik örneğinde, öğrencinin yakın çevresinde gözlemlenebilecek çeşitli durumlar karşısında duyguları uygun
biçimde ifade etmeye yer veren çalışmalara odaklanılmış, öğrencinin kendi bedeniyle ilgili duygularını ifade
etmeye yer verilmemiştir. Bu nedenle öğrenme hedefinin (Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme
(beceri)) etkinlik örneğinde kısmen ele alındığı belirlenmiştir.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı ardından Hayat Bilgisi dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Ergenlik
ve Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleri Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Cinsel
Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi ile Üreme konusunun öğrenme hedefleri ise Hayat Bilgisi
dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 82: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımı:
HB.3.2.1. Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırır.

Metin Kutusu 83: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi
kazanımları:
HB.2.1.2. Bireysel farklılıklara saygı duyar.
HB.2.1.1. Kendini farklı özellikleriyle tanıtır.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Hayat Bilgisi ders kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Ergenlik ve Beden İmajı konularının öğrenme hedeflerinin ders kitabında
yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur.
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Ergenlik konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Büyümenin,
fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini kavrayabilme (bilgi); Ergenliğin, gelişme döneminin
doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımı için Hayat Bilgisi Ders Kitabında aile büyüklerinin çocukluk
dönemlerinin özellikleri ile kendi çocukluk döneminin özelliklerini karşılaştırmaya ilişkin hikayeye, aile
büyüklerinin oynadığı oyunlardan birinin kurallarını öğrenme çalışmasına, aile büyüklerinden biriyle yapılacak
olan röportaj çalışmasına, öğrencilerin aile büyüklerinin çocuklukları ile kendi çocukluklarını karşılaştırma
yapmasını sağlayan çalışmaya yer verilmiştir. (Görsel 122) (MEB 3. Sınıf İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitabı, 2021)
Görsel 122: Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini kavrayabilme (bilgi); Ergenliğin, gelişme
döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabından
örnekler

Ders kitabındaki metin ve çalışmalarda “Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini
kavrayabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir, ders kitabında fiziksel ve duygusal
değişimler yerine aile büyüklükleriyle çocukların çocukluk dönemlerinin karşılaştırılmasına ve çocukluk
dönemleriyle ilgili değişime odaklanılmıştır. “Ergenliğin, gelişme döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası
olduğunu kavrayabilme (tutum)” öğrenme hedefinin ise ders kitabında karşılığının yer almadığı belirlenmiş,
ergenlik dönemine ders kitabındaki ilgili çalışmalarda yer verilmemiştir.
Beden İmajı konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Herkesin
bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme
(beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi dersi kazanımları için Hayat
Bilgisi Ders Kitabında bireysel farklılıklara saygı duymaya ilişkin bilgi metnine, örnek durum ve örnek durumla
ilgili açık uçlu soruya, bireysel farklılıklara saygı ile ilgili boşluk doldurma çalışması ve açık uçlu soruya yer
verilmiştir (Görsel 123) (MEB 2. Sınıf İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitabı, 2019).
Görsel 123: Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda tutabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders
kitabından örnekler
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Ders kitabındaki metin ve çalışmaların öğrenme hedefini (Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda
tutabilme (bilgi)) karşıladığı, ders kitabında daha genel olarak bireysel farklılıklara ve bireysel farklılıklara saygıya
odaklanıldığı belirlenmiştir.
Hayat Bilgisi ders kitabında kendini farklı özellikleriyle tanıtmaya ilişkin iki çocuğun kendilerini farklı özellikleriyle
tanıttığı hikayelere, bireylerin farklı özelliklere sahip olabildiğine ilişkin bilgi metnine, görsellerde belirtilen
çocukların fiziksel özelliklerini tanımlama çalışmasına, çocukların kendi fiziksel özelliklerini, hoşlandıklarını,
yapabildiklerini ve yapmak istediklerini ifade edecekleri çalışmaya, özellikleri yazılı olarak verilen çocuklarla
görsellerini eşleştirme çalışmasına, fiziksel özelliklerle ilgili doğru yanlış çalışmasına, verilen örnekleri fiziksel
özellikleri, hoşlandıkları, yapabildikleri, yapmak istedikleri gruplarından uygun olanlarla eşleştirme çalışmasına,
hoşlanılan bir etkinliğin resmini çizme çalışmasına, arkadaşından farklı olan özelliklerini yazma çalışmasına yer
verilmiştir (Görsel 124) (MEB 2. Sınıf İlkokul Hayat Bilgisi Ders Kitabı, 2019).
Görsel 124: Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabından
örnekler

Ders kitabındaki metin ve çalışmaların öğrenme hedefini (Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme
(beceri)) kısmen karşıladığı, ders kitabında bireylerin kendilerini fiziksel özellikler de dahil farklı özelliklerle
tanıtmasına odaklanıldığı, fiziksel özelliklerle ilgili hissedilenlere yönelik çalışmaya yer verilmediği belirlenmiştir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda Cinsel Anatomi ve Fizyoloji,
Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi; Üreme, Ergenlik, Beden imajı konuları için 37 öğrenme hedefi yer almaktadır.
Bu öğrenme hedeflerinin 4-7. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular
Tablo 67’de verilmiştir.
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Tablo 67. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 yaş)

Kavram

İnsan Bedeni ve
Gelişim

SRP
(f)

SB
(f)

İHYD
(f)

FB
(f)

YD
(f)

BES
(f)

GS
(f)

Mü.
(f)

Cinsel Anatomi ve Fizyoloji,
Üreme Anatomisi ve
Fizyolojisi

4

2

2

9

1

1

-

-

-

19

Üreme

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

Ergenlik

25

-

-

2

-

-

-

1

3

31

Beden İmajı

3

1

-

1

1

-

4

-

-

10

Toplam

32

3

2

14

2

1

4

1

3

62

Konular

Dersler

DKAB Toplam
(f)
(f)

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedefleri; Sınıf Rehberlik
Programı ile Sosyal Bilgiler, İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve
Spor, Görsel Sanatlar, Müzik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin öğretim programlarının kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Ergenlik konusunda bulunurken, en az ilişkili
kazanım sadece iki kazanımla ilişkilendirilen Üreme konusundaki öğrenme hedefleriyle bulunmuştur.
Üreme kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde; ‘Gebeliğin yaygın olarak gösterilen
belirtileri vardır. Adet döneminde gecikme veya adet olmama söz konusuysa, gebelik ihtimalinin olup olmadığı
bir gebelik testiyle kontrol edilmelidir.’ ana fikriyle ilişkili bulunmuştur. 4-7. sınıf düzeyi öğretim programlarından
sadece Fen Bilimleri Programı’ndan iki kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Ergenlik
konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde; dört ana fikirle de ilişkilendirilirken en çok ‘Ergenlikte,
üreme yetilerinde gerçekleşen değişimlerin belirtileri görülür.’ ana fikrinin altında yer alan öğrenme hedefleri
ile ilişkilendirildiği görülmüştür. 4-7. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı ile Fen Bilimleri ve Müzik
programlarından toplamda 12 farklı kazanım bu konunun öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunmuştur.
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının 9-12 yaş grubu için belirlenmiş olan 37 öğrenme hedefi, 4-7. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 62 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak bu 37 öğrenme hedefinin
sadece 10’u tam olarak, 13’ü ise kısmen 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir, 14
öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 68’de verilmiştir.
Tablo 68. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Herkesin bedeninde, cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organlar vardır ve
çocukların bunlarla ilgili soru sorması yaygın bir durumdur.
Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organları tanıyabilme (bilgi)

Tam olarak

6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Herkesin bedeninde, cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organlar vardır ve
çocukların bunlarla ilgili soru sorması yaygın bir durumdur.
Herkesin bedeninin biricik olduğunu; boyut, biçim, işlev ve özellikler bakımından farklılıklar taşıyabileceğini
kavrayabilme (tutum)
Sorular sormak için güvendiği bir yetişkini belirleyebilme ve cinsel anatomi ve üreme anatomisiyle ve
fizyolojisiyle ilgili soruları nasıl sorabileceğini örneklendirebilme (beceri)

Tam olarak

Kısmen
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6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Kadınların vücutları adet döngüsü esnasında yumurtlayabilir. Erkeklerin vücutları da sperm
üretebilir ve boşaltabilir. Her ikisi de üreme için gereklidir.
Vücudun üremeyle ilgili temel fonksiyonlarını açıklayabilme (örneğin; adet döngüsü, sperm üretimi ve sperm
boşaltımı (bilgi)

Tam olarak

Hem kadın hem de erkek vücudunun üremede önemli bir rol oynadığını açıklayabilme (tutum)

Tam olarak

6.2. Üreme
Ana Fikir: Gebeliğin yaygın olarak gösterilen belirtileri vardır. Adet döneminde gecikme veya adet olmama
söz konusuysa, gebelik ihtimalinin olup olmadığı bir gebelik testiyle kontrol edilmelidir.
Sağlıklı bir gebelik ve doğumun desteklenmesi için atılabilecek adımları anlayabilme (tutum)

Tam olarak

6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlikte, üreme yetilerinde gerçekleşen değişimlerin belirtileri görülür.
Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi)

Tam olarak

Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlik esnasında, kişinin cinsel ve üreme anatomisini temiz ve sağlıklı tutması için hijyen
önemlidir.
Kişisel hijyen ve temizlik uygulamalarını tanımlayabilme (bilgi)

Kısmen

Kişisel hijyenin öneminin farkında olabilme (tutum)

Kısmen

Hijyen anlayışını, büyüme çağında sağlığını korumaya yönelik bireysel planının bir parçası olarak uygulayabilme
(beceri)

Kısmen

6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Menstürasyon, kız çocuklarının fiziksel gelişiminin normal ve doğal bir parçası olup, gizli kalması
veya utanılması gereken bir şey olarak görülmemelidir.
Çocukların yaşayabileceği fiziksel belirtileri ve hisleri tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara nasıl erişebileceğini, bunları nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çöpe
atıldığını tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kız çocuklarının menstürasyon esnasında yaşadığı utanma ve korku duygusunu
azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini akılda tutabilme (bilgi)

Tam olarak

Tüm kız çocuklarının hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara, temiz suya ve özel olarak kullanabilecekleri
bir tuvalet ortamına erişiminin önemli olduğunu kavrayabilme (tutum)

Kısmen

6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlik esnasında, ergenler (ereksiyon ve ıslak rüya gibi) çeşitli fiziksel etkilenmeleri
deneyimleyebilir.
Genç erkeklerin, uyarılma sonucu veya herhangi bir neden olmaksızın ereksiyon yaşayabildiklerini ve bunun
normal bir şey olduğunu anlayabilme (bilgi)

Kısmen

Bazı ergenlerin, uyku esnasında uyarılma ve sıvı salgılama yaşayabildiğini, bunun ıslak rüya olarak adlandırıldığını
ve normal olduğunu akılda tutabilme (bilgi)

Kısmen

Ereksiyon, ıslak rüya ve diğer türden cinsel uyarılmaları yaşamanın ergenlikte normal olduğunu kabul edebilme
(tutum)

Kısmen

6.4. Beden İmajı
Ana Fikir: Bir kimsenin fiziksel görünüşü, onun bir insan olarak değerini belirlemez.
Fiziksel görünüşün; kalıtımsal özellikler, yaşanılan ortam ve sağlıkla ilgili alışkanlıklar tarafından şekillendiğini
açıklayabilme (bilgi)
Akranları arasında ve çevresinde farklı fiziksel görünüşleri kabul ettiğini gösterebilme (tutum)
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Kısmen
Tam olarak
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.4. Beden İmajı
Ana Fikir: İnsanların, fiziksel görünüşü söz konusu olduğunda neyi çekici buldukları geniş bir çeşitlilik
gösterir.
Fiziksel görünüşle ilgili olarak, insanların çekici buldukları taraflardaki farklılıkları tarif edebilme (bilgi)

Tam olarak

İnsanların fiziksel olarak neyi çekici bulduğunun zaman içinde değişebildiğini ve kültürden kültüre farklılık
gösterebildiğini kabul edebilme (tutum)

Kısmen

Hangi fiziksel özellikleri çekici bulduğu ve bunların başkalarının çekici bulduğu özelliklerden ne şekilde
farklılaştığı üzerine düşünebilme (beceri)

Kısmen

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefleri incelendiğinde;
hedeflerin daha çok ergenlik ile ilgili genel hedefler olduğu görülmektedir. Ergenlik dönemindeki fiziksel
ve duygusal değişimler, bedensel farklılıklar ve bilgi kaynaklarına ilişkin öğrenme hedefleri ile kazanımlar
eşleştirilebilirken aşağıdaki hedeflerle kazanımları eşleştirmek mümkün olmamıştır. Bu kavramın öğrenme
hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 32’de verilmiştir.
Grafik 32. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf
Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
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Grafik 32’ye göre, öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu öğretim programları incelendiğinde, en fazla 6. sınıf ve
en az ise 7. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 6. Sınıf düzeyindeki öğretim programı
kazanımları 19 kez ve en çok Ergenlik kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Üreme kavramı
ile sadece 7. sınıf düzeyinde ilişkilendirme olurken aynı sınıf düzeyinde Ergenlik ve Beden İmajı konusunun
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirme olmamıştır. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyoloji
konusunun ise her sınıf düzeyinde az da olsa ilişkilendirilebilmiş olması dikkat çekicidir. 6. Sınıf düzeyinde
en çok ilişkilendirmenin Ergenlik konusu ile olduğu görülürken 7. Sınıfta hiçbir ilişkilendirmenin olmaması
kavramın bu kademelerde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 69’da verilmiştir.
Tablo 69. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Herkesin bedeninde, cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organlar vardır ve çocukların bunlarla ilgili soru sorması
yaygın bir durumdur.
Bedeni ve cinsel organlarıyla ilgili merak duymanın ve sorular sormanın doğal bir durum olduğunu kavrayabilme (tutum)
6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Kadınların vücutları adet döngüsü esnasında yumurtlayabilir. Erkeklerin vücutları da sperm üretebilir ve boşaltabilir. Her ikisi de
üreme için gereklidir.
Adet döngüsü ve sperm boşaltımının nasıl gerçekleştiğine ilişkin kavrayışını rahatça ifade edebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
6.2. Üreme
Ana Fikir: Gebeliğin başlayabilmesi için rahim içinde spermin yumurtayla birleşerek döllenebileceği koşulların sağlanması gerekir.
Üremenin gerçekleşmesi için gereken adımları sıralayabilme (bilgi)
Gebeliğin; penisin vajina içerisine boşaldığı bir cinsel birleşme esnasında gerçekleşebileceğini bilebilme (bilgi)
Cinsel birleşmenin her zaman gebelikle sonuçlanmayacağını akılda tutabilme (bilgi)
6.2. Üreme
Ana Fikir: Adet döngüsünün farklı aşamaları vardır. Yumurtlama döneminde spermin olması halinde, gebeliğin gerçekleşme olasılığı
artmaktadır.
Adet döngüsünün ve gebeliğin gerçekleşmesinin en olası olduğu dönemi açıklayabilme (bilgi)
Menstürasyon düzenleyen hormonal değişimleri ve gebe kalma olasılığının en yüksek olduğunu dönemi akılda tutabilme (bilgi)
Adet döngüsünün nasıl işlediğinin farkında olabilme (tutum)
Menstürasyonla ilgili hissettikleri üzerine düşünebilme (beceri)
6.2. Üreme
Ana Fikir: Gebeliğin yaygın olarak gösterilen belirtileri vardır. Adet döneminde gecikme veya adet olmama söz konusuysa, gebelik ihtimalinin
olup olmadığı bir gebelik testiyle kontrol edilmelidir.
Gebelik belirtilerini ve fetüs gelişiminin aşamalarını tanımlayabilme (bilgi)
Gebeliğin söz konusu olup olmadığını kontrol etmeye yarayan testleri tanımlayabilme (bilgi)
6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlikte, üreme yetilerinde gerçekleşen değişimlerin belirtileri görülür.
Ergenlik sürecini; cinsel sistemin ve üreme sisteminin olgunlaşmasını tarif edebilme (bilgi)
6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Menstürasyon, kız çocuklarının fiziksel gelişiminin normal ve doğal bir parçası olup, gizli kalması veya utanılması gereken bir şey
olarak görülmemelidir.
Menstüral döneminde kız çocukları için pozitif ve destekleyici stratejilerin neler olduğunu gösterebilme (beceri)
6.4. Beden İmajı
Ana Fikir: Bir kimsenin fiziksel görünüşü, onun bir insan olarak değerini belirlemez.
Fiziksel görünüşün bireyin bir insan olarak değerini belirlemediğini kabul edebilme (tutum)

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok
ergenlik döneminde gerçekleşen cinsellik bağlamındaki bedensel değişimlere ilişkin olduğu görülmektedir.
Diğer bir deyişle, el ve kollardaki büyüme, sesteki değişme kadar doğal olan adet döngüsü ve sperm boşaltımı
gibi bedensel değişimlerin farkında olmadan yetişen bireylerin hem kendi bedenlerini hem de karşı cinsin
bedenlerini anlayarak ve buna saygı duyarak yetişmesinin zor olacağı açıktır. Ayrıca, bu yaş gurubunda Fen
Bilimleri dersinde insanların, bitkilerin ve hayvanların üremelerinin ele alındığı ‘Canlılarda Üreme, Büyüme
ve Gelişme’ ünitesi yer alırken Üreme kapsamındaki öğrenme hedeflerinin sadece iki kez ilişkilendirilebilmiş
olması da dikkat çekicidir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı için 9-12 yaş grubunda öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları, ardından Fen Bilimleri dersi kazanımları olmuştur. Bu doğrultuda İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Fen Bilimleri 6. ve 7. Sınıf Ders
Kitapları incelenmiştir.
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İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen kazanımlar,
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Ergenlik, Cinsel Anatomi
ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi, Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Üreme konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 84: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusunun öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.8 Kendisinin özel olduğunu fark eder.
R.5.28 Büyüme ve gelişme sürecinde bireysel farklılıklar olduğunu bilir.
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.

Metin Kutusu 85: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.5.23 Değişen duygu durumlarını fark eder.
R.6.12 Durum ve olayların bireylerin duygusuna etkisini fark eder.
R.6.17 Yaşadığı yoğun duyguları yönetir.
R.6.24 Fiziksel ve duygusal değişimini fark eder.
R.6.31 Kendini tanımlayan özelliklerin değişebilir olduğunu fark eder.
R.4.1 Okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korur.
R.4.29 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.4.32 Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
R.6.22 Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.1 İyilik hâlini destekleyen davranışları, yaşamında uygular.
R.4.4 Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.
R.6.9 Duygularını uygun biçimde ifade etme alışkanlığı kazanır.
R.5.27 Yardım etme becerilerini kullanır.
R.4.30 Büyüme ve gelişmenin yaşamın doğal bir parçası olduğunu fark eder.
R.5.29 Büyüme ve gelişmenin yaşamın doğal bir parçası olduğunu örneklerle açıklar.

Metin Kutusu 86: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı:
R.5.28 Büyüme ve gelişme sürecinde bireysel farklılıklar olduğunu bilir.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Ergenlik konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında yer
alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında yer
alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Herkesin bedeninin biricik olduğunu; boyut, biçim, işlev
ve özellikler bakımından farklılıklar taşıyabileceğini kavrayabilme (tutum); Sorular sormak için güvendiği
bir yetişkini belirleyebilme ve cinsel anatomi ve üreme anatomisiyle ve fizyolojisiyle ilgili soruları nasıl
sorabileceğini örneklendirebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları için İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kendisinin özel olduğunu
fark etmeye ilişkin bir nesnenin, hayvanın ya da meyvenin adını belirtmeden özellikleriyle anlatmaya çalışma
oyununa, öğrencilerin kendi özelliklerini düşünerek resim çizme çalışmasına ve özelliklerini kısaca yazma
çalışmasına, çalışmayla ilgili açık uçlu sorulara, her bireyin farklı özelliklere sahip olduğu ile ilgili açıklamaya;
kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin uyarı yönergeleri
ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin bilgi metnine, konuyla ilişkili canlandırılacak senaryolara,
canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya yer verilmiştir (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik
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Etkinlikleri, 2021). Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında büyüme ve gelişme sürecinde bireysel
farklılıkların olmasına ilişkin öğrencilerin fiziksel özelliklerini, duygularını, hoşlandığı etkinlikleri vb. yazacağı
çalışma kağıdına, beş yıl önceki özelliklerini yazacakları çalışma kağıdına, çalışma kağıtlarındaki çalışmaya
ilişkin açık uçlu sorulara, büyüme sürecinde bireyler arasındaki farklılıklara ilişkin açıklamaya, aile üyeleriyle
büyüme ve gelişme sürecindeki farklılıklarla ilgili röportaja; kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin
sağlanması için yönergeleri izlemeye ilişkin öğrencilerin belirtilen yönergelere uygun olarak hareket edip
hedefe ulaşmalarını sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliği
korumayla ilgili yönergeyi incelemeye, yönergeye uyma ve uymama durumlarında karşılaşılacaklarını ifade
etme çalışmasına yer verildiği belirlenmiştir (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden “Herkesin bedeninin biricik olduğunu; boyut, biçim, işlev
ve özellikler bakımından farklılıklar taşıyabileceğini kavrayabilme (tutum)” hedefinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri kitaplarındaki etkinlik örneklerinde karşılandığı; “Sorular sormak için güvendiği bir yetişkini
belirleyebilme ve cinsel anatomi ve üreme anatomisiyle ve fizyolojisiyle ilgili soruları nasıl sorabileceğini
örneklendirebilme (beceri)” öğrenme hedefinin ise kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde
büyüme ve gelişme sürecinde bireylerdeki farklılıklar, kişisel hak ve güvenliğin korunması üzerinde durulmuş;
ancak cinsel anatomi, üreme anatomisi ve fizyolojisi konularına odaklanılmamıştır.
Ergenlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri “Ergenlik
esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi); Ergenlikle ilgili güvenilir
bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri); Kişisel hijyen ve temizlik uygulamalarını
tanımlayabilme (bilgi); Kişisel hijyenin öneminin farkında olabilme (tutum); Hijyen anlayışını, büyüme
çağında sağlığını korumaya yönelik bireysel planının bir parçası olarak uygulayabilme (beceri); Çocukların
yaşayabileceği fiziksel belirtileri ve hisleri tarif edebilme (bilgi); Hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara nasıl
erişebileceğini, bunları nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çöpe atıldığını tarif edebilme (bilgi); Toplumsal cinsiyet
eşitliğinin, kız çocuklarının menstürasyon esnasında yaşadığı utanma ve korku duygusunu azaltmaya nasıl
yardımcı olabileceğini akılda tutabilme (bilgi); Tüm kız çocuklarının hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara,
temiz suya ve özel olarak kullanabilecekleri bir tuvalet ortamına erişiminin önemli olduğunu kavrayabilme
(tutum); Genç erkeklerin, uyarılma sonucu veya herhangi bir neden olmaksızın ereksiyon yaşayabildiklerini ve
bunun normal bir şey olduğunu anlayabilme (bilgi); Bazı ergenlerin, uyku esnasında uyarılma ve sıvı salgılama
yaşayabildiğini, bunun ıslak rüya olarak adlandırıldığını ve normal olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Ereksiyon,
ıslak rüya ve diğer türden cinsel uyarılmaları yaşamanın ergenlikte normal olduğunu kabul edebilme (tutum)”
hedefleri olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimi incelendiğinde okul ve çevresinde risk oluşturulabilecek durum
ve ortamlara karşı kendini korumaya ilişkin iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin malzemelere ve bunlarla ilgili açık
uçlu sorulara, “tehlike” ve “kaza” kavramlarıyla ilgili soru ve açıklamalara, okul ve sınıfla ilgili tehlike durumlar
ve bu durumlarda kaza olmaması için yapılabileceklerle ilgili grup çalışmasına, okuldaki tehlikeli yerlere ilişkin
açıklamaya, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uzman davet edilmesi önerisine yer verildiği belirlenmiştir (Görsel
125) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 125: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler
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Bu etkinlik örneğinin, öğrenme hedefini (Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini
gösterebilme (beceri)) karşılamadığı, etkinlik örneğinde okul ve çevresinde tehlike, kaza oluşturabilecek
durumlardan, ortamlardan kendini korumaya odaklanılmıştır.
Yine İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması
için yönergeleri izlemeye uyarı yönergeleri ve açıklamaya, “Afet ve Acil Durum Bilgileri”ne ilişkin bilgi metnine,
konuyla ilişkili canlandırılacak senaryolara, canlandırmalara ilişkin açık uçlu sorulara, konuyla ilgili açıklamaya
yer verilmiştir. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında ise, kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin
sağlanmasına ilişkin öğrencilerin belirtilen yönergelere uygun olarak hareket edip hedefe ulaşmalarını
sağlayacak çalışmaya, tartışma sorularına, konuyla ilgili açıklamaya, kişisel hak ve güvenliği korumayla ilgili
yönergeyi incelemeye, yönergeye uyma ve uymama durumlarında karşılaşılacaklarını ifade etme çalışmasına
yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 126) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021; MEB Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 126: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Etkinlik örneğinin öğrenme hedefini (Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini
gösterebilme (beceri)) karşılamadığı, etkinlik örneğinde kişisel hakların korunması ve güvenliğin sağlanması
kapsamında doğal afet durumlarına, özellikle okulda ve sınıfta karşılaşılabilecek güvenlikle ilgili durumlara, bu
durumlarda yaşam, sağlık ve güvende olma haklarına değinilmiştir.
Bilgi kaynaklarının güvenirliği sorgulamaya ilişkin araştırma konusuna, bilgi kaynağı ve bilgileri düzenlemeye
ilişkin grup çalışmasına, grup çalışması ve bilgi kaynaklarının güvenirliği ile ilgili açık uçlu sorulara, bilgi
kaynakları ve bilgi kaynaklarının güvenirliği ile ilgili açıklamaya, merak edilen bir konuda araştırma ve bilimsel
bir rapor hazırlama çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 127) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 127: Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler
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Bu etkinlik örneğinin öğrenme hedefini (Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini
gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı, bilgi kaynakları ve bilgi kaynaklarının güvenirliği konusuna çalışmalarda
yer verildiği belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde özellikle ergenlikle ilgili bilgi sunan kaynaklara odaklanılmamıştır.
Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yer alma biçimi incelendiğinde, değişen duygu durumlarını fark etmeye ilişkin
video izleme ve hikaye okuma çalışmasına, video ve hikaye ile ilgili açık uçlu sorulara, duygularla ilgili örnek
durumları jest, mimik ve beden diliyle canlandırma çalışmasına, canlandırma çalışmasıyla ilgili açık uçlu
sorulara, duyguların önemi ve işleviyle ilgili açıklamaya, bir hafta boyunca yaşanan olaylara göre hissettikleri
duyguları belirtecekleri çizelge oluşturma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 128) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021).
Görsel 128: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Etkinlik örneğinin öğrenme hedefini (Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri
sıralayabilme (bilgi)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde duygu durumları ve yaşanan olaylara
göre değişen duygu durumları ele alınmış, özellikle ergenlik ve ergenlikte duygu değişimi üzerine çalışmalara
yer verilmemiştir.
Yine Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında durum ve olayların bireylerin duygusuna etkisini fark etmeye
ilişkin örnek durumlara ve durumları duygularla eşleştirme çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına,
öğrencilerin sınıfta ve evde yaşadıkları olaylar ile bu olaylarda hissettikleri duyguları belirtecekleri çalışmaya
yer verilmiştir (Görsel 129) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 129: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler
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Etkinlik örneğinin öğrenme hedefini (Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri
sıralayabilme (bilgi)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde çeşitli durum ve olayların duygulara
etkisi üzerinde durulmuştur, özellikle ergenlik ve ergenlikte duygu değişimi üzerine çalışmalara yer verilmemiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında yaşadığı yoğun duyguları yönetmeye ilişkin verilen örnek olaylarla
duygu yönetimine yönelik beş boyuttan uygun olanı eşleştirme çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına,
duyguları yönetebilmenin faydasına ilişkin açıklamaya, öğrencilerin kendi yaşadığı bir olumlu ve olumsuz olayı
seçmesi, bu olayları duygu yönetim boyutlarından uygun olan ile ilişkilendirmesi çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 130) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 130: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Bu etkinlik örneğinin öğrenme hedefini (Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri
sıralayabilme (bilgi)) kısmen karşıladığı, örnekte duygu yönetimine odaklanıldığı belirlenmiştir.
Fiziksel ve duygusal değişimi fark etmeyle ilgili açık uçlu soruya, farklı yaş dönemlerine göre fiziksel ve duygusal
özelliklerini yazma çalışmasına, fiziksel ve duygusal değişimle ilgili açıklama, tartışma sorularına, öğrencilerin
yıl boyunca her ay kendilerinde gözlemledikleri fiziksel ve duygusal değişimleri belirtecekleri çalışmaya yer
verilmiştir (Görsel 131) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 131: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler
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Bu etkinlik örneğinin öğrenme hedefini (Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri
sıralayabilme (bilgi)) karşıladığı düşünülmektedir. Etkinlik örneğinde bireylerdeki fiziksel ve duygusal değişimlere
yer verilmiş; ancak özellikle ergenlik dönemindeki değişimler ele alınmamış, genel olarak yaşam sürecinde
bireylerde oluşan fiziksel ve duygusal değişim üzerinde durulmuştur.
Kendini tanımlayan özelliklerin değişebilir olduğuna ilişkin öğrencilerin kendilerini en iyi tanımlayan özellikle
birlikte adlarını söylemeleri çalışmasına, örnek olayda geçen karakterin kendini hangi özelliklerle tanımladığını
belirleme çalışmasına, bu çalışmayla ilgili açık uçlu soruya, farklı dönemler için kendilerini tanımlayan
özellikleri belirtme çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, öğrencilerin 10 yıl sonraki hallerini düşünerek
kendilerinde nelerin değişmiş olabileceğini hayal etme ve 10 yıl sonraki kendilerine mektup yazma çalışmasına
yer verilmiştir (Görsel 132) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 132: Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle
ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Bu etkinlik örneğinin öğrenme hedefini
(Ergenlik esnasında gerçekleşen
önemli fiziksel ve duygusal değişimleri
sıralayabilme (bilgi)) karşıladığı
düşünülmektedir. Etkinlik örneğinde
bireyin kendini tanımlayan özellikleri
ve bu özelliklerin çeşitli dönemlere
göre değişebilir olduğu fark ettirilmeye
çalışılmıştır.

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında iyilik halini destekleyen davranışları yaşamında uygulamaya ilişkin
özbakım, fiziksel egzersiz, beslenme ve uyku düzeni başlıklarında grup çalışmasına, gruplarda bu başlıklara
uygun olarak gerçekleştirilen davranışları belirleme, bu davranışların faydalarını, bu davranışları yerine
getirmeyenler için olumsuz etkilerini belirleme çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, 1-7 Mart Yeşilay
Haftası’nda ya da 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası’nda afiş, poster veya slogan hazırlama çalışmasına, velilerin
çocuklarının davranışlarını verilen kontrol listesi doğrultusunda gözlemlemesi çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 133) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 133: Kişisel hijyen ve temizlik uygulamalarını tanımlayabilme (bilgi); Kişisel hijyenin öneminin farkında olabilme
(tutum); Hijyen anlayışını, büyüme çağında sağlığını korumaya yönelik bireysel planının bir parçası olarak uygulayabilme
(beceri); Hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara nasıl erişebileceğini, bunları nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çöpe
atıldığını tarif edebilme (bilgi); Tüm kız çocuklarının hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara, temiz suya ve özel olarak
kullanabilecekleri bir tuvalet ortamına erişiminin önemli olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabından örnekler
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Bu etkinlik örneğinin “Kişisel hijyen ve temizlik uygulamalarını tanımlayabilme (bilgi); Kişisel hijyenin öneminin
farkında olabilme (tutum)” öğrenme hedeflerini karşıladığı; “Hijyen anlayışını, büyüme çağında sağlığını
korumaya yönelik bireysel planının bir parçası olarak uygulayabilme (beceri); Hijyenik pedlere ve diğer menstüral
araçlara nasıl erişebileceğini, bunları nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çöpe atıldığını tarif edebilme (bilgi); Tüm
kız çocuklarının hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara, temiz suya ve özel olarak kullanabilecekleri
bir tuvalet ortamına erişiminin önemli olduğunu kavrayabilme (tutum))” öğrenme hedeflerini ise kısmen
karşıladığı düşünülmektedir. Etkinlik örneğinde iyilik hali kapsamında özbakım üzerinde de durulmuştur; ancak
özbakım kapsamında hijyenik ped ve diğer menstüral araçların kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere yer
verilmemiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında duygularını uygun biçimde ifade etmeye ilişkin verilen örnek
olaylarla ilgili hissedilen duyguyu ve duygunun nasıl ifade edileceğini yazma çalışmasına, verilen örnek
olaylarda uygun olmadığı düşünülen ifade biçimi ve verilen örnek olayla ilgili daha uygun olan ifade biçimini
belirleme çalışmasına, çalışmalarla ilgili açık uçlu soruya, duyguların nasıl ifade edilmesi gerektiği ile ilgili
açıklamaya, bir hafta boyunca öğrencilerin yaşadıkları durumlar ve bu durumlar karşısında hissettiği duyguları
ifade etme çalışmasına; yardım etme becerilerini kullanmaya ilişkin yardım etmekle ilgili açık uçlu soruya,
yardım etmenin tanımına ve bireye katkılarına ilişkin açıklamaya, yardım edilebilecek konularla ilgili örnek
durum ve açık uçlu sorulara, yardım edilen durumlar için öğrencilerden örnek istemeye ve açık uçlu sorulara,
belirtilen yardım görevlerini yerine getirme ve yerine getirilen yardımları ifade etme çalışmasına yer verilmiştir
(Görsel 134) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 134: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kız çocuklarının menstürasyon esnasında yaşadığı utanma ve korku duygusunu
azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini akılda tutabilme (bilgi); Çocukların yaşayabileceği fiziksel belirtileri ve hisleri tarif
edebilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler

Etkinlik örneklerinin “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kız çocuklarının menstürasyon esnasında yaşadığı
utanma ve korku duygusunu azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini akılda tutabilme (bilgi)” öğrenme hedefini
karşılamadığı belirlenmiştir. “Çocukların yaşayabileceği fiziksel belirtileri ve hisleri tarif edebilme (bilgi)”
öğrenme hedefinin ise etkinlik örneklerinde duygularını uygun biçimde ifade etmeye yönelik çalışmalara yer
verildiği için kısmen karşılandığı düşünülmüştür.
İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında büyüme ve gelişmenin yaşamın doğal bir parçası
olduğunu fark etmeye ilişkin çocuk kıyafetlerini inceleme ve açık uçlu sorulara, konuyla ilgili tartışma sorularına,
öğrencilerin şimdiki fiziksel ve duygusal özelliklerine göre daha küçük olduğu dönemde fiziksel ve duygusal
özelliklerini belirleme, şimdiki özellikleriyle geçmişteki özellikleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleme,
gelecekte olabilecek fiziksel ve duygusal özelliklerini, şimdiki durumuyla farklılıklarını belirleme çalışmasına,
öğrencilere boylarının uzunluğunda ip parçası verilmesi bir yıl sonra boyları ile ip parçasının uzunluğu
arasındaki farkı belirleme çalışmasına, büyüme ve değişimle ilgili açıklamaya yer verilmiş, kendilerinin veya
aile üyelerinin farklı dönemlerine ilişkin fotoğrafları incelemeleri, fotoğraflar üzerinden büyüme ve gelişmeye
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ilişkin sohbet etmeleri önerilmiştir. Ayrıca büyüme gelişmeyle ilgili açık uçlu soruya, büyüme ve gelişmenin
tanımına, fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin tanımına, bu gelişim türlerine ilişkin örnek verme
çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, öğrencilerin kendilerinin büyümesine şahit olan bir büyükleriyle
görüşme yapma çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 135) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021; MEB
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 135: Genç erkeklerin, uyarılma sonucu veya herhangi bir neden olmaksızın ereksiyon yaşayabildiklerini ve bunun
normal bir şey olduğunu anlayabilme (bilgi); Bazı ergenlerin, uyku esnasında uyarılma ve sıvı salgılama yaşayabildiğini, bunun
ıslak rüya olarak adlandırıldığını ve normal olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Ereksiyon, ıslak rüya ve diğer türden cinsel
uyarılmaları yaşamanın ergenlikte normal olduğunu kabul edebilme (tutum) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik
kitabından örnekler

Etkinlik örneklerinde öğrenme hedeflerinin (Genç erkeklerin, uyarılma sonucu veya herhangi bir neden
olmaksızın ereksiyon yaşayabildiklerini ve bunun normal bir şey olduğunu anlayabilme (bilgi); Bazı ergenlerin,
uyku esnasında uyarılma ve sıvı salgılama yaşayabildiğini, bunun ıslak rüya olarak adlandırıldığını ve normal
olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Ereksiyon, ıslak rüya ve diğer türden cinsel uyarılmaları yaşamanın ergenlikte
normal olduğunu kabul edebilme (tutum)) kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde genel olarak
büyüme ve gelişme süreci üzerinde durulmuş, özellikle genç erkeklerdeki fiziksel değişimler ve uyarılma
sonucu oluşan değişimlere yer verilmemiştir.
Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle (Fiziksel görünüşle ilgili olarak, insanların çekici buldukları
taraflardaki farklılıkları tarif edebilme (bilgi); İnsanların fiziksel olarak neyi çekici bulduğunun zaman içinde
değişebildiğini ve kültürden kültüre farklılık gösterebildiğini kabul edebilme (tutum); Hangi fiziksel özellikleri
çekici bulduğu ve bunların başkalarının çekici bulduğu özelliklerden ne şekilde farklılaştığı üzerine düşünebilme
(beceri)) Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarından bir kazanım (R.5.28 Büyüme ve gelişme sürecinde bireysel
farklılıklar olduğunu bilir.) ilişkilendirilmiştir. Buna göre Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında büyüme ve
gelişme sürecinde bireysel farklılıkların olmasına ilişkin öğrencilerin fiziksel özelliklerini, duygularını, hoşlandığı
etkinlikleri vb. yazacağı çalışma kağıdına, beş yıl önceki özelliklerini yazacakları çalışma kağıdına, çalışma
kağıtlarında yazılanlara ilişkin açık uçlu sorulara, büyüme sürecinde bireyler arasındaki farklılıklara ilişkin
açıklamaya, aile üyeleriyle büyüme ve gelişme sürecindeki farklılıklarla ilgili röportaj yapma çalışmasına yer
verildiği belirlenmiştir (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Etkinlik örneğinin söz konusu öğrenme
hedeflerini kısmen karşıladığı, etkinlik örneğindeki çalışmalarda büyüme ve gelişme süreci kapsamında fiziksel
özelliklerin çekici bulunmasına yer verilmediği tespit edilmiştir.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik programından sonra Fen Bilimleri dersi kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Cinsel
Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu başta olmak üzere Üreme, Ergenlik ve Beden
İmajı konularının öğrenme hedefleriyle Fen Bilimleri dersi kazanımları ilişkilendirilmiştir.
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Metin Kutusu 87: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlar:
F.7.2.2.1. Mitozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.3.1. Mayozun canlılar için önemini açıklar.
F.7.2.3.2. Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir.
F.7.6.1.1. İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organları şema üzerinde göstererek açıklar.
F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.

Metin Kutusu 88: Üreme konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlar:
F.7.6.1.2. Sperm, yumurta, zigot, embriyo, fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi açıklar.
F.7.6.1.3. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirleri, araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

Metin Kutusu 89: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlar:
F.6.6.1.3. Çocukluktan ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimleri açıklar.
F.6.6.1.4. Ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesi için nelerin yapılabileceğini, araştırma verilerine
dayalı olarak tartışır.

Metin Kutusu 90: Beden İmajı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımlar:
F.6.6.3.1. Sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenleri araştırma verilerine dayalı olarak tartışır.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Fen Bilimleri ders kitabında yer alma biçimleri sunulurken öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusunun
öğrenme hedeflerinin ders kitabında yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların
öğrenme hedeflerinin ders kitabında yer alma biçimi ise, ders kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları
ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden biri “Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organları
tanıyabilme” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen Fen Bilimleri dersi kazanımlarının ders kitabında yer
alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında mitoz ve mayoz bölünmeye ilişkin sorular ve bilgi metinlerine,
mayoz bölünme ile ilgili model oluşturma etkinlik çalışmasına, konu sonlarında değerlendirme sorularına yer
verilmiştir (Görsel 136) (MEB 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 2021).
Görsel 136: Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organları tanıyabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler
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Ayrıca insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlara ilişkin sorular, bilgi metni ve değerlendirme soruları yer
almıştır (Görsel 137) (MEB 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 2021).
Görsel 137: Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili işlevleri olan organları tanıyabilme öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders
kitabı çalışmalarından örnekler

Fen Bilimleri ders kitabında yukarıda örnekleri verilen bu çalışmalar “Cinsel sağlık ve üreme sağlığıyla ilgili
işlevleri olan organları tanıyabilme” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunmuştur.
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları
ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden biri “Vücudun üremeyle ilgili temel fonksiyonlarını açıklayabilme
(örneğin; adet döngüsü, sperm üretimi ve sperm boşaltımı gibi)” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen
ders kazanımlarının ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında insanda üremeyi sağlayan yapı
ve organlara ilişkin sorular, bilgi metni ve değerlendirme soruları yer almıştır (Görsel 138) (MEB 7. Sınıf Fen
Bilimleri Ders Kitabı, 2021).
Görsel 138: Vücudun üremeyle ilgili temel fonksiyonlarını açıklayabilme (örneğin; adet döngüsü, sperm üretimi ve sperm
boşaltımı gibi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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“Vücudun üremeyle ilgili temel fonksiyonlarını açıklayabilme (örneğin; adet döngüsü, sperm üretimi ve sperm
boşaltımı gibi)” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan kazanım ve kazanıma yönelik ders kitabındaki metin ve
çalışmaların kısmen öğrenme hedefine hizmet ettiği belirtilebilir. Ders kitabında, öğrenme hedefinde belirtilen
tüm temel üreme fonksiyonlarına yer verilmemiştir.
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları
ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden bir diğeri ise “Hem kadın hem de erkek vücudunun üremede önemli
bir rol oynadığını açıklayabilme” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen Fen Bilimleri dersi kazanımlarının
ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında mayoz bölünmeye ilişkin sorular ve bilgi metinlerine,
mayoz bölünme ile ilgili model oluşturma etkinlik çalışmasına, insanda üremeyi sağlayan yapı ve organlara
ilişkin sorulara, bilgi metni ve değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Ayrıca sperm, yumurta, zigot, embriyo,
fetüs ve bebek arasındaki ilişkiyi ele alan bilgi metnine, embriyonun sağlıklı gelişmesi için alınması gereken
önlemlerle ilgili araştırma yapma ve afiş hazırlama çalışmasına yer verilmiştir (MEB 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders
Kitabı, 2021). Ders kitabındaki bilgi metni ve çalışmalar, “Hem kadın hem de erkek vücudunun üremede önemli
bir rol oynadığını açıklayabilme” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunmuş, kadın ve erkek için üremeyle ilgili yapı
ve organlara yer verilmiştir.
Üreme konusu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Sağlıklı bir gebelik
ve doğumun desteklenmesi için atılabilecek adımları anlayabilme” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen
Fen Bilimleri dersi kazanımlarının ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında insanda üremeyi
sağlayan yapı ve organlara ilişkin sorulara, bilgi metni ve değerlendirme sorularına yer verilmiştir. Ayrıca
embriyonun sağlıklı gelişmesi için alınması gereken önlemlerle ilişkili öğrenciler araştırmaya yönlendirilmiş
ve araştırma sonuçlarının afiş hazırlanarak sunulması beklenmiştir, anne adaylarının sağlıklı bir bebek dünyaya
getirmesi için dikkat edilmesi gerekenler bilgi metni olarak sunulmuştur (MEB 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı,
2021). Ders kitabındaki bu çalışmalar belirtilen öğrenme hedefiyle ilişkili bulunmuştur.
Ergenlik konusu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları ile “Ergenlik esnasında gerçekleşen önemli
fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme” ve “Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler sunan kaynaklara nasıl
erişebileceğini gösterebilme” öğrenme hedefleri ilişkilendirilmiştir. Bu hedeflerle ilişkilendirilen Fen Bilimleri
dersi kazanımlarının ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Fen Bilimleri 6. Sınıf ders kitabında çocukluktan
ergenliğe geçişte oluşan bedensel ve ruhsal değişimlere ilişkin ergenlik döneminde kızlar ve erkeklerdeki
bedensel değişim, ergenlikte ruhsal değişim, ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirilebilmesiyle ilgili
bilgi metnine ve ergenlik döneminin sağlıklı geçirilebilmesine ilişkin araştırma sorusuna yer verilmiştir (MEB 6.
Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 2019). Ders kitabındaki ergenlik dönemiyle ilgili bilgi metinleri ve öğrencilerin
ergenlik dönemiyle ilgili araştırmaya yönlendirilmesi söz konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur.
Beden İmajı konusu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımı ile “Fiziksel görünüşün; kalıtımsal özellikler,
yaşanılan ortam ve sağlıkla ilgili alışkanlıklar tarafından şekillendiğini açıklayabilme” öğrenme hedefi
ilişkilendirilmiştir. Bu hedefle ilişkilendirilen Fen Bilimleri dersi kazanımının ders kitabında yer alma biçimi
incelenmiştir. Fen Bilimleri 6. Sınıf ders kitabında sistemlerin sağlığı için yapılması gerekenlere ilişkin sistemlerin
sağlığı ve hastalıklarla ilgili bilgi metnine, sistemlerin sağlığını korumak için alınması gereken tedbirlerle ilgili
bilgi metnine, konuyla ilgili açık uçlu sorulara, bilinçsiz ilaç kullanımının zararları, ilk yardım ve organ bağışı ile
ilgili bilgi metinlerine yer verilmiştir (MEB 6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı, 2019). Ders kitabındaki çalışmalarda
özellikle fiziksel görünüş değil, vücut sistemlerinin sağlığı, alınması gereken tedbirler üzerinde durulmuştur.
Bu açıdan öğrenme hedefinin ders kitabındaki metin ve sorularda kısmen karşılandığı belirlenmiştir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda Cinsel Anatomi ve Fizyoloji,
Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi; Üreme, Ergenlik, Beden imajı konuları için 26 öğrenme hedefi yer almaktadır.
Bu öğrenme hedeflerinin 8-10. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular
Tablo 70’te verilmiştir.
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Tablo 70. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram

İnsan Bedeni ve
Gelişim

SRP
(f)

SBTK
(f)

BES
(f)

Toplam
(f)

Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi

1

1

-

2

Üreme

-

-

-

-

Ergenlik

4

11

1

16

Beden İmajı

5

2

-

7

Toplam

10

14

1

25

Konular

Dersler

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedefleri; Sınıf Rehberlik
Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ve Beden Eğitimi ve Spor derslerinin öğretim programlarının
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım Ergenlik konusunda
bulunurken, en az ilişkili bulunan konu ise iki kazanım ile Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve
Fizyolojisi olmuştur. Üreme konusundaki öğrenme hedefleriyle ise hiçbir ilişkili kazanım bulunamamıştır.
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili
kazanımlar incelendiğinde; ‘Ergenlikte ve gebelikte, büyüme ve üremeyle ilgili süreçlerde hormonlar etkilidir.’
ve ‘Her kültürün; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, üreme anlayışı ve aktif cinsellik için uygun bulunduğu yaş farklıdır.’
ana fikriyle ilişkili bulunmuştur. 8-10. sınıf düzeyi öğretim programlarından sadece Sınıf Rehberlik Programı ile
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim programlarından birer kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiştir. Ergenlik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde; ‘Ergenlik; büyüme
çağı boyunca hem heyecan verici hem de stres yaratıcı olabilen önemli fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel
değişimlere neden olan bir cinsel olgunlaşma dönemidir.’ ana fikrinin altında yer alan öğrenme hedefleri ile
ilişkilendirildiği görülmüştür. 8-10. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
ve Beden Eğitimi ve Spor programlarından toplamda 7 farklı kazanım bu konunun öğrenme hedefleri ile ilişkili
bulunmuştur. Diğer bir deyişle, Ergenlik konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile 16 kez ilişkilendirme
bulunmuş olsa da bu ilişkiler MEB öğretim programlarındaki sadece 7 kazanım ile gerçekleşmektedir.
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 26 öğrenme hedefi, 8-10. sınıf öğretim
programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 25 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak bu 26 öğrenme hedefinin
sadece 2’si tam olarak, 13’ü ise kısmen 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir, 11
öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 71’de verilmiştir.
Tablo 71. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Ergenlikte ve gebelikte, büyüme ve üremeyle ilgili süreçlerde hormonlar etkilidir.
Ergenlik ve gebelikte hormonların önemli bir rol oynadığını kavrayabilme (tutum)

Kısmen

6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Her kültürün; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, üreme anlayışı ve aktif cinsellik için uygun bulunduğu
yaş farklıdır.
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve üremeyle ilgili kültürel, dini, toplumsal ve kişisel görüşlerin farklılaşabildiğini
kavrayabilme (tutum)
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlik; büyüme çağı boyunca hem heyecan verici hem de stres yaratıcı olabilen önemli fiziksel,
duygusal, sosyal ve bilişsel değişimlere neden olan bir cinsel olgunlaşma dönemidir.
Ergenlik ile büyüme dönemi arasındaki ayrımı yapabilme (bilgi)

Kısmen

Ergenliğin herkes için farklı dönemlerde gerçekleştiğini; oğlan ve kız çocukları üzerinde farklı etkileri olduğunu
akılda tutabilme (bilgi)

Tam olarak

Büyüme çağında gerçekleşen (fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel vb.) farklı değişimlere ilişkin örnekleri
değerlendirme ve sınıflandırabilme (bilgi)

Kısmen

Bu değişimlerle ilgili olarak; kız ve oğlan çocukları arasındaki benzerlik ve farklılıkları kıyaslayabilme (bilgi)

Kısmen

Söz konusu fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel değişimlerin; büyümenin doğal bir parçası olduğunu
kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Ergenlikte gerçekleşen değişimler üzerinden insanlarla dalga geçmenin, onları utandırmaya çalışmanın veya
damgalamanın incitici olduğunun ve uzun vadeli psikolojik etkiler yaratabileceğinin farkında olabilme (tutum)

Kısmen

Bu değişimleri yönetebilmenin yollarını belirleyebilme (beceri)

Kısmen

6.4. Beden İmajı
Ana Fikir: İnsanların bedenlerine dair hissettikleri; onların sağlığını, benlik algılarını ve davranışlarını
etkileyebilir.
Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi)

Tam olarak

Bir kimsenin bedensel görünüşünün, başkalarının ona karşı hislerini ve davranışlarını ne şekilde etkilediğini tarif
edebilme ve bu durumun kız ve oğlan çocukları için farklarını kıyaslayabilme (bilgi)

Kısmen

İnsanların genellikle değiştirmek istediği ve değiştirdiği ortak özellikleri analiz edebilme (örneğin; zayıflama hapı,
steroid, beyazlatıcı krem gibi şeyleri kullanarak) ve bu gibi uygulamaların tehlikelerini değerlendirebilme (bilgi)

Kısmen

İnsanları dış görünüşlerini değiştirmek istemeye iten toplumsal cinsiyet temelli güzellik standartlarını eleştirel
olarak değerlendirebilme (bilgi)

Kısmen

Beden imajını değiştirmek için kullanılan ilaçların zararlı olabileceğini anlayabilme (tutum)

Kısmen

Beden imgesiyle mücadele eden insanlara destek olan hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)

Kısmen

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefleri incelendiğinde;
hedeflerin daha çok büyüme çağı ile ilgili genel hedefler olduğu ve fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel
değişimlere odaklandığı görülmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının
sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 33’te verilmiştir.
Grafik 33. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf
Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Grafik 33’e göre, öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu öğretim programları incelendiğinde, en fazla 9. sınıf ve
en az ise 8. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 9. sınıf düzeyindeki öğretim programı
kazanımları 17 kez ve en çok Ergenlik kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiş, ancak 8 ve 10. sınıf
düzeylerinde öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir. 8. sınıf
düzeyinde sadece Beden İmajı; 10. sınıf düzeyinde ise, sadece Ergenlik ve Beden İmajı konularının öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirme olmuştur. Bu noktada gözlenen sınıf düzeylerine göre düzensiz eğilim, İnsan Bedeni
ve Gelişim konusunun bu kademelerde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını göstermektedir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 72’de verilmiştir.
Tablo 72. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Ergenlikte ve gebelikte, büyüme ve üremeyle ilgili süreçlerde hormonlar etkilidir.
Fetüsün cinsiyetini kromozomların belirlediğini ve bunun da gebeliğin erken safhalarında gerçekleştiğini açıklayabilme (bilgi)
Hormonların; büyüme, gelişme ve üreme organları ve cinsel fonksiyonların düzenlenmesi üzerindeki rolünü tarif edebilme (bilgi)
6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Her kültürün; cinsiyet, toplumsal cinsiyet, üreme anlayışı ve aktif cinsellik için uygun bulunduğu yaş farklıdır.
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve üremenin biyolojik ve sosyal boyutlarını ayırt edebilme (bilgi)
Kültür ve dinin; cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve üremeyi hangi biçimlerde etkilediğinin kıyaslama ve karşılaştırmasını yapabilme (bilgi)
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve üremeyle ilgili kendi bakış açısını düşünebilme ve derinleştirebilme (beceri)
6.2. Üreme
Ana Fikir: Üreme fonksiyonları ile, zaman içinde değişebilen cinsel duygular birbirinden farklı şeylerdir.
Gebeliklerin planlanabileceğini ve önlenebileceğini akılda tutabilme (bilgi)
Üreme fonksiyonuyla cinsel duyguların farklı şeyler olduğunu anlayabilme (bilgi)
Erkeklerin ve kadınların, cinsel ve üreme fonksiyonlarında ve isteklerinde yaşamları boyunca deneyimledikleri değişimler olduğunu kavrayabilme
(tutum)
Gelecekte istenmeyen bir gebeliği nasıl önleyebileceğini planlayabilme (beceri)
6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Ergenlik; büyüme çağı boyunca hem heyecan verici hem de stres yaratıcı olabilen önemli fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel
değişimlere neden olan bir cinsel olgunlaşma dönemidir.
Ergenliğin; özellikle cinsiyet kalıplarına uymayan, trans veya interseks çocuklar gibi bazı çocuklar için daha zorlayıcı olabileceğinin farkında
olabilme (bilgi)
6.4. Beden İmajı
Ana Fikir: İnsanların bedenlerine dair hissettikleri; onların sağlığını, benlik algılarını ve davranışlarını etkileyebilir.
Beden imajıyla ilgili olarak insanların mücadele etmek durumunda kaldığı (anoreksiya ve bulimia gibi kaygı ve yeme bozuklukları gibi) çeşitli
davranış bozukluklarını açıklayabilme (bilgi)

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok
cinsel ve üreme fonksiyonları ile toplumsal cinsiyet kavramları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu
nedenle de bedensel olarak üreme yaşına gelinmiş olunan bu yaş grubunda cinsel kimlik, planlı gebelik ve
toplumsal cinsiyet gibi konularda yeterli bilgiye sahip olmayan bireylerin kendi bakış açılarını geliştirebilme ve
başkalarının bakış açılarına saygı duyabilme yetisini kazanmalarının güç olacağı açıktır.
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12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı için 12-15 yaş grubunda öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları, ardından Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi kazanımları olmuştur. Bu
doğrultuda Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 9.
Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı incelenmiştir.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen kazanımlar,
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Beden İmajı, Ergenlik
ile Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Üreme konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 91: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusunun öğrenme
hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.9.16. Fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireysel farklılıkları kabul eder.

Metin Kutusu 92: Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.9.16. Fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireysel farklılıkları kabul eder.
R.10.14. Gelişim dönemi ile duygusal dalgalanmaları arasında bağ kurar.

Metin Kutusu 93: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.8.5. Beden imgesini etkileyen faktörleri bilir.
R.10.27. İyilik hâline ilişkin edindiği bilgileri yaşamında uygulamayı alışkanlık hâline getirir.
R.10.13. Beden imgesini etkileyen faktörler açısından kendini değerlendirir.
R.8.15. İhtiyaç duyduğunda yardım arar.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Beden İmajı konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve üremeyle ilgili kültürel, dini,
toplumsal ve kişisel görüşlerin farklılaşabildiğini kavrayabilme (tutum)” hedefi olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı için Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında fiziksel,
duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireysel farklılıkları kabul etmeye ilişkin çeşitli ülkelerin yemeklerinden
örnekler ve bu örneklere ilişkin açık uçlu soruya, kültürel ve bireysel farklılıklarla ilgili açıklamaya, fiziksel,
duygusal, sosyal ve kültürel farklılıklarla ilgili örnek durum ve açık uçlu sorulara, konuyla ilgili tartışma sorularına,
çeşitli farklılıkları kabul eden çevrelerindeki insanları gözlem çalışmasına, kabul etmekte zorlanılan farklılıklarla
ilgili bu farklılıkları kabul etmek için neler yapılabileceğine ilişkin düşünmeye yönlendirme çalışmasına yer
verilmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Bu etkinlik örneğinin söz konusu öğrenme
hedefini kısmen karşıladığı, etkinlik örneğindeki farklılıklarla ilgili çalışmalarda cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve
üremeyle ilgili görüşlerin farklılığına yer verilmediği belirlenmiştir.
Ergenlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Ergenliğin herkes için farklı dönemlerde gerçekleştiğini; oğlan ve kız çocukları üzerinde farklı etkileri
olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Büyüme çağında gerçekleşen (fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel vb.) farklı
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değişimlere ilişkin örnekleri değerlendirme ve sınıflandırabilme (bilgi); Bu değişimlerle ilgili olarak; kız ve oğlan
çocukları arasındaki benzerlik ve farklılıkları kıyaslayabilme (bilgi); Söz konusu fiziksel, duygusal, sosyal ve
bilişsel değişimlerin; büyümenin doğal bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)” hedefleri olmuştur. Bu
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları için Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabında fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel açıdan bireysel farklılıkları kabul etmeye ilişkin çeşitli
ülkelerin yemeklerinden örnekler ve bu örneklere ilişkin açık uçlu soruya, kültürel ve bireysel farklılıklarla ilgili
açıklamaya, fiziksel, duygusal, sosyal ve kültürel farklılıklarla ilgili örnek durum ve açık uçlu sorulara, konuyla
ilgili tartışma sorularına, çeşitli farklılıkları kabul eden çevrelerindeki insanları gözlem çalışmasına, kabul
etmekte zorlanılan farklılıklarla ilgili bu farklılıkları kabul etmek için neler yapılabileceğine ilişkin düşünmeye
yönlendirme çalışmasına; gelişim dönemi ile duygusal dalgalanmaları arasında bağ kurmaya ilişkin öğrencilerin
kendilerini üç yıl önceki hallerini düşünerek hangi film, müzik ya da kitap ile tanımlayacakları, şu an kendilerini
hangi film, müzik ya da kitap ile tanımlayacakları sorusuna, cevaplarıyla ilgili tartışma sorularına, görsellerdeki
yüz ifadelerinin hangi duygularla ilişkili olduğunu belirleme çalışmasına, ergenlik döneminde özellikle duygu
değişimleri olabileceğine, duygu değişimleriyle ilgili yapılabileceklere ilişkin açıklamaya, örnek olaylar ve
örnek olaylarla ilgili duygularını belirleme çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, gün boyunca duygu
dalgalanmalarını belirleme çalışmasına yer verilmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Etkinlik örneklerinde söz konusu öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı, sadece “Söz konusu fiziksel,
duygusal, sosyal ve bilişsel değişimlerin; büyümenin doğal bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)”
öğrenme hedefinin tam olarak karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerindeki çalışmalarda büyüme ve
değişimlerin kız ve oğlan çocuklara göre farklılığı üzerinde durulmamıştır.
Beden İmajı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi); Bir kimsenin bedensel görünüşünün, başkalarının
ona karşı hislerini ve davranışlarını ne şekilde etkilediğini tarif edebilme ve bu durumun kız ve oğlan çocukları
için farklarını kıyaslayabilme (bilgi); İnsanları dış görünüşlerini değiştirmek istemeye iten toplumsal cinsiyet
temelli güzellik standartlarını eleştirel olarak değerlendirebilme (bilgi); Beden imgesiyle mücadele eden
insanlara destek olan hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları için Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabında beden imgesini etkileyen faktörlerle ilgili beden imgesi kavramını açıklamaya, beden imgesini
şekillendiren çeşitli etmenlerle ilgili örnek verme çalışmasına, konuyla ilgili tartışma sorularına, beden imgesi
ve beden imgesini nelerin şekillendirdiği ile ilgili bilgi metnine, öğrencilerin kendileriyle ilgili hoşlarına giden
on özelliği listeleme çalışmasına, bir hafta boyunca arkadaşlarına ve aile üyelerine beden imgeleriyle ilgili hoşa
gidecek cümleler ifade etme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 139) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021).
Görsel 139: Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi); Bir kimsenin bedensel görünüşünün, başkalarının
ona karşı hislerini ve davranışlarını ne şekilde etkilediğini tarif edebilme ve bu durumun kız ve oğlan çocukları için farklarını
kıyaslayabilme (bilgi) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Beden imgesi ve beden imgesini etkileyen faktörlerin ele alındığı etkinlik örneğinin “Bedeniyle ilgili iyi
hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi)” öğrenme hedefini karşıladığı belirlenmiştir. Ancak “Bir kimsenin
bedensel görünüşünün, başkalarının ona karşı hislerini ve davranışlarını ne şekilde etkilediğini tarif edebilme
ve bu durumun kız ve oğlan çocukları için farklarını kıyaslayabilme (bilgi)” kısmen karşılandığı belirlenmiş,
etkinlik örneğindeki çalışmalarda beden imgesinin kız ve oğlan çocukları açısından farkları ele alınmamıştır.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında ise, iyilik haline ilişkin edindiği bilgileri yaşamında uygulamaya
ilişkin iyilik halinin bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal, yaşamı anlamlandırma ve hedef odaklı olma ile ilgili bilgi
metnine, iyilik halini etkileyen fiziksel, özbakım, uyku ve beslenmeyle ilgili bilgi metnine ve çalışmaya, tartışma
sorularına, öğrencilerden fiziksel iyilik hallerini değerlendirebilecekleri günlük rutinler belirlemeleri ve bu
rutinlere uyup uymadıkları ile ilgili kontrol listesi oluşturulması çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 140) (MEB
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 140: Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı
çalışmalarından örnekler

Etkinlik örneğinde “Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını tartışabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin kısmen
karşılandığı, çalışmalarda fiziksel iyi hal dışında sosyal, duygusal, bilişsel boyutlarda iyi hal durumları ele alınmış,
genel olarak iyilik hali üzerinde durulmuştur.
Yine Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında beden imgesini etkileyen faktörler açısından kendisini
değerlendirmeye ilişkin beden imgesi kavramını açıklamaya, öğrencilerin beden imgesini etkileyen çeşitli
faktörlerin kendilerini nasıl etkilediği ile ilgili soruları yanıtlamasına ilişkin çalışmaya, konuyla ilgili tartışma
sorularına, kendi beden imgelerini olumsuz etkileyen faktörleri belirleyip olumluya dönüştürmek için görüş
üretme çalışmasına yer verilmiştir (Görsel 141) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 141: İnsanları dış görünüşlerini değiştirmek istemeye iten toplumsal cinsiyet temelli güzellik standartlarını eleştirel
olarak değerlendirebilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

267

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

Etkinlik örneğinde “İnsanları dış görünüşlerini değiştirmek istemeye iten toplumsal cinsiyet temelli güzellik
standartlarını eleştirel olarak değerlendirebilme (bilgi)” öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı, çalışmalarda
beden imgesini etkileyen faktörler üzerinde durulmuş, bu faktörlerle ilgili değerlendirme, eleştirmeye yer
verilmemiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda ihtiyaç duyduğunda yardım aramaya ilişkin gazete haberine,
açık uçlu soruya, örnek olay ve örnek olayla ilgili açık uçlu sorulara, “yardım arama davranışı”nın tanımına,
verilen bazı konu başlıkları ile ilgili bir yardıma ihtiyaç duyulursa kime/nereye başvuracağını belirtmeye yönelik
çalışmaya, tartışma sorularına, yardıma ihtiyaç duyulan olayı ve olayla ilgili kimlere başvurulduğuna ilişkin
yazma çalışmasına yer verildiği tespit edilmiştir (Görsel 142) (MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 142: Beden imgesiyle mücadele eden insanlara destek olan hizmetlere nasıl ulaşabileceğini gösterebilme (beceri)
öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Etkinlik örneğinde “Beden imgesiyle mücadele eden insanlara destek olan hizmetlere nasıl ulaşabileceğini
gösterebilme (beceri)” öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde ihtiyacı
olduğunda yardım aramaya ilişkin çalışmalara yer verilmiş, bu kapsamda beden imgesiyle mücadele edenlere
sunulan destek hizmetleri konusu ele alınmamıştır.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders Sağlık
Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Ergenlik konusu başta
olmak üzere Beden İmajı ile Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konularının öğrenme
hedefleriyle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf kazanımları ilişkilendirilmiştir. Üreme konusunun
öğrenme hedefleri ise söz konusu dersin kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 94: Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu öğrenme
hedefiyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. Sınıf kazanımı:
SB9.1.2.1. Büyüme ve gelişme süreçlerinden biri olan ergenlik döneminde fiziksel, duygusal ve sosyal değişimleri
açıklar.

Metin Kutusu 95: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
dersi 9. sınıf kazanımları:
SB9.1.2.1. Büyüme ve gelişme süreçlerinden biri olan ergenlik döneminde fiziksel, duygusal ve sosyal değişimleri
açıklar.
SB9.1.4.1. Sağlıklı yaşam için zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığın ergen bireyler açısından önemini açıklar. SB9.1.4.2.
Stres kaynaklarını örneklerle açıklar.
SB9.1.4.3. Stresle başa çıkma yollarını açıklar.
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Metin Kutusu 96: Beden İmajı konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
dersi 9. sınıf kazanımı:
SB9.1.1.5. Akılcı ilaç kullanımının önemini açıklar.

Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü dersi kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Ergenlik ve gebelikte hormonların önemli bir rol
oynadığını kavrayabilme (tutum)” hedefi olmuştur. Bu hedefle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
dersi kazanımının ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında ergenlik döneminde fiziksel,
duygusal ve sosyal değişimler, ergenlik döneminde gençlere yapılacak rehberlik, menstrual döngü konularına
ilişkin bilgi metnine ve bir açık uçlu soruya yer verilmiştir (MEB Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı,
2019). Ders kitabında konuyla ilgili tamamen bilgi metnine yer verilerek bir işleniş tercih edilmiştir. Teknik
Rehber’deki “Ergenlik ve gebelikte hormonların önemli bir rol oynadığını kavrayabilme (tutum)” hedefi kısmen
ders kitabında yer almış, gebelik konusuna yer verilmemiş, ergenlik konusu üzerinden işlenişe yer verilmiştir.
Ergenlik konusu kapsamında Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri “Ergenlik ile büyüme dönemi arasındaki ayrımı yapabilme (bilgi); Ergenliğin herkes için farklı
dönemlerde gerçekleştiğini oğlan ve kız çocukları üzerinde farklı etkileri olduğunu akılda tutabilme (bilgi);
Büyüme çağında gerçekleşen (fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel vb.) farklı değişimlere ilişkin örnekleri
değerlendirme ve sınıflandırabilme (bilgi); Bu değişimlerle ilgili olarak; kız ve oğlan çocukları arasındaki
benzerlik ve farklılıkları kıyaslayabilme (bilgi); Söz konusu fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel değişimlerin;
büyümenin doğal bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum); Ergenlikte gerçekleşen değişimler üzerinden
insanlarla dalga geçmenin, onları utandırmaya çalışmanın veya damgalamanın incitici olduğunun ve uzun
vadeli psikolojik etkiler yaratabileceğinin farkında olabilme (tutum); Bu değişimleri yönetebilmenin yollarını
belirleyebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu hedeflerle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi
kazanımlarının ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında ergenlik döneminde fiziksel,
duygusal ve sosyal değişimler, ergenlik döneminde gençlere yapılacak rehberlik, menstrual döngü konularına
ilişkin bilgi metnine ve bir açık uçlu soruya yer verilmiştir (Görsel 143) (MEB Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9.
Sınıf Ders Kitabı, 2019).
Görsel 143: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Ayrıca sağlıklı bir yaşam için zihinsel, duygusal ve sosyal sağlığın ergen bireyler açısından önemi, stres
kaynaklarına ilişkin bilgi metinlerine (Görsel 144);
Görsel 144: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

stresin yol açabileceği rahatsızlıklar, stresle başa çıkma yolları, sınav kaygısı, sınav kaygısıyla başa çıkma yolları
konularına ilişkin bilgi metinlere ve “Stresle baş etmek için neler yapıyorsunuz?” sorusuna yer verilmiştir (Görsel
145) (MEB Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
Görsel 145: Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ders kitabında ergenlik, ergenlikle bireyde görülen değişimler, ergenlik döneminde kız ve oğlan çocuklarında
özellikle fiziksel değişim farklılıkları, ergenlik döneminde yapılabilecek yönlendirmeler hakkında genel
açıklamalar, sadece bilgi metni aracılığıyla yer almıştır. Teknik Rehber’deki Ergenlik konusu kapsamında öğrenme
hedeflerinde yer alan ergenlik ve ergenlikle gerçekleşen fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel değişimlere
ilişkin ders kitabında bilgi metinlerine yer verilmiştir. Ancak ergenlik ile büyüme dönemi arasındaki ayrıma ve
ergenlikte gerçekleşen değişimler üzerinden insanlarla dalga geçmenin, onları utandırmaya çalışmanın veya
damgalamanın incitici olduğunun ve bunların uzun vadeli psikolojik etkileri, bu değişimleri yönetme yolları ile
ilgili konu ya da çalışmalara ders kitabında yer verilmemiştir. Bu nedenlerle ders kitabındaki bilgi metinlerinin
Teknik Rehber’de Ergenlik konusu kapsamında yer alan öğrenme hedeflerini kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Beden İmajı konusu kapsamında Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi “SB9.1.1.5. Akılcı ilaç kullanımının önemini
açıklar.” kazanımı, “İnsanların genellikle değiştirmek istediği ve değiştirdiği ortak özellikleri analiz edebilme
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(örneğin; zayıflama hapı, steroid, beyazlatıcı krem gibi şeyleri kullanarak) ve bu gibi uygulamaların tehlikelerini
değerlendirebilme (bilgi); Beden imajını değiştirmek için kullanılan ilaçların zararlı olabileceğini anlayabilme
(tutum)” öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Bu hedefle ilişkilendirilen Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
dersi kazanımının ders kitabında yer alma biçimi incelenmiştir. Ders kitabında akılcı ilaç kullanımının anlamı,
akılcı ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler konularına ilişkin bilgi metnine, “İlaçları Doğru Kullanalım”
projesiyle ilgili bilgiye yer verilmiş, öğrencilerden akılcı ilaç kullanımı konusunda farkındalık oluşturacak bir
afiş hazırlamaları beklenmiştir (MEB Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı, 2019). Ders kitabında
akılcı ilaç kullanımı ve ilaç kullanımında dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin genel açıklamaların yer aldığı bilgi
metnine yer verilmiş, Teknik Rehber’de bu konu kapsamında öğrenme hedeflerinde vurgulanan insanların
bedenlerini değiştirmeye yönelik kullandığı ilaç ve uygulamalar ile bunların tehlikeleri, zararları konularına
yer verilmemiştir. Teknik Rehber’deki Beden İmajı konusundaki öğrenme hedeflerinin, Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü ders kitabında herhangi bir karşılığı bulunamamıştır.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda Cinsel Anatomi ve
Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi; Üreme, Ergenlik, Beden imajı konuları için 11 öğrenme hedefi yer
almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin 11-12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş
ve bulgular Tablo 73’te verilmiştir.
Tablo 73. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram

İnsan Bedeni ve
Gelişim

SRP
(f)

GS
(f)

Toplam
(f)

Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi

-

-

-

Üreme

-

-

-

Ergenlik

1

-

1

Beden İmajı

4

2

6

Toplam

5

2

7

Dersler / Konular

15-18 yaş grubu için Teknik Rehber’de İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedefleri; Sınıf Rehberlik
Programı ile Görsel Sanatlar dersi öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında
en fazla ilişkili kazanım Beden İmajı konusunda bulunurken, en az ilişkili bulunan konu ise bir kazanım ile
Ergenlik konusudur. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi ve Üreme konularındaki
öğrenme hedefleriyle ise hiçbir ilişkili kazanım bulunamamıştır.
Ergenlik kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanım incelendiğinde; ‘Hormonlar, yaşamı boyunca bir
kimsenin duygusal ve fiziksel değişiminde önemli bir rol oynar’ ana fikriyle ilişkili bulunmuştur. 11-12. sınıf
düzeyi öğretim programlarından sadece Sınıf Rehberlik Programında bir kazanım bu konunun öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Beden imajı konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde; ‘Bedensel
görünüşe dair gerçekçi olamayan standartlarla mücadele etmek mümkündür’ ana fikrinin altında yer alan
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirildiği görülmüştür. 11-12. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı ile Görsel
Sanatlar programından toplamda 4 farklı kazanım bu konunun öğrenme hedefleri ile ilişkili bulunmuştur.
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının 15-18 yaş grubu için belirlenmiş olan 11 öğrenme hedefi, 11-12. sınıf
öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda 7 kez ilişkilendirilmiştir. Bu 11 öğrenme hedefinin
sadece 3’ü tam olarak, 2’si ise kısmen 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir, 6
öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 74’de verilmiştir.
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Tablo 74. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

6.3. Ergenlik
Ana Fikir: Hormonlar, yaşamı boyunca bir kimsenin duygusal ve fiziksel değişiminde önemli bir rol oynar.
Hormonların bir kimsenin yaşamı boyunca yaşadığı duygusal ve fiziksel değişim üzerinde oynadığı rolü analiz
edebilme (bilgi)

Kısmen

6.4. Beden İmajı
Ana Fikir: Bedensel görünüşe dair gerçekçi olamayan standartlarla mücadele etmek mümkündür.
Belli başlı kültürel ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ve bu yargıların insanların beden imajlarını ve ilişkilerini
nasıl etkileyebileceğini analiz edebilme (bilgi)

Tam olarak

Bedenin görünümüyle ilgili gerçek olmayan standartların zararlı olabileceğinin farkında olabilme (tutum)

Tam olarak

Kendi beden imajı ve bu imajın kendine güveni, cinsellikle ilgili karar vermeyi ve cinsel davranışları nasıl
etkileyebileceği üzerine düşünebilme (beceri)

Kısmen

Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri)

Tam olarak

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefleri incelendiğinde;
hedeflerin daha çok fiziksel görünüşle ve bu görünüşün kültürel algısı ile ilgili olduğu görülmektedir. Ergenliğin
son yıllarına yakın olan 15-18 yaş grubunda bu kavramlara değinilmiş olması her ne kadar olumlu bulunsa da
yeterli bulunmamaktadır. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine
göre dağılımı Grafik 34’te verilmiştir.
Grafik 34. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf
Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
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Grafik 34’e göre, öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu öğretim programları incelendiğinde, en fazla 11. sınıf
ve en az ise 12. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 11. sınıf düzeyindeki öğretim
programı kazanımları 5 kez ve yalnızca Beden İmajı kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. 12.
sınıf düzeyinde ise öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların çok az sayıda olduğu gözlenmiştir.
12. sınıf düzeyinde sadece birer kez Ergenlik ve Beden İmajı kavramları ile ilişkilendirme olmuştur. Cinsel
Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyoloji ve Üreme kavramları kapsamındaki öğrenme hedeflerinin
hiç ilişkilendirilemediği de dikkat çekmektedir. Özellikle bu yaş grubunda bireylerin yetişkinliğe yaklaştıkça
bilgi ve beceri düzeylerinin artması gerekliliği göz önünde bulundurulduğunda 12. sınıfta ilişkilendirilen
kazanım sayısının 11. sınıfa göre az olması kavramın bu kademelerde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığını
göstermektedir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 75’de verilmiştir.
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Tablo 75. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
6.1. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
Ana Fikir: Erkeklerin ve kadınların vücutlarında zaman içinde değişimler gerçekleşir. Cinsel ve üreme kapasiteleri ve işlevleri de bu değişime
dahildir.
Erkek ve kadınların yaşam döngüsü boyunca sahip olduğu cinsel ve üreme yetilerini özetleyebilme (bilgi)
İnsanların yaşam boyu birer cinsel varlık olduğunu kavrayabilme (tutum)
Kendi yaşam döngüsünde, üreme yetilerinde gerçekleşen değişiklikler hakkında neler hissettiğini ifade edebilme (beceri)
6.1.Üreme
Ana Fikir: Herkes fertil (üreme yetisine sahip) değildir ve üremek isteyenler için infertilitenin (kısırlığın) giderilmesine yönelik atılabilecek
adımlar vardır.
Üremek isteyen ancak infertilitesi olan bireyler için mevcut seçenekleri sıralayabilme (bilgi)
İnfertilitenin giderilmesine yönelik seçeneklerin söz konusu olduğunun farkında olabilme (tutum)
Üremek isteyen ancak infertilitesi olan bireylere yönelik empati gösterebilme (beceri)

İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok
cinsel ve üreme fonksiyonları üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Hiçbir yaş grubunda cinsel ve üreme
fonksiyonlarına ilişkin bilgiyi elde edemeyerek 18 yaşına kadar gelmiş bireylerin sağlıklı bir cinsel yaşam
sürmesinin ya da bilinçli bir üreme sürecine sahip olmasının güç olacağı açıktır.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı için 15-18+ yaş grubunda öğrenme hedefleriyle en fazla Sınıf Rehberlik
Programı kazanımları, ardından Görsel Sanatlar dersi kazanımları ilişkilendirilmiştir. Bu doğrultuda Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 11. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı incelenmiştir.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen kazanımlar,
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında sırasıyla Beden İmajı ile Ergenlik
konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Cinsel Anatomi ve
Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi ile Üreme konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Metin Kutusu 97: Ergenlik konusunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımı:
R.12.28. Değişim ve belirsizlikle baş eder.

Metin Kutusu 98: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımları:
R.11.23. Beden imgesi ile fiziksel ve psikolojik sağlığını ilişkilendirir.
R.12.6. Kendi bedenine ilişkin olumlu tutum geliştirir.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitabında yer alma biçimleri sunulurken
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Beden İmajı konusunun öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimiyle ilgili kitaptan kanıtlar sunulmuştur. Diğer konuların öğrenme hedeflerinin etkinlik kitabında
yer alma biçimi ise, etkinlik kitabı incelenerek kısaca özetlenmiştir.
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Ergenlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi
“Hormonların bir kimsenin yaşamı boyunca yaşadığı duygusal ve fiziksel değişim üzerinde oynadığı rolü
analiz edebilme (bilgi)” hedefi olmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarının Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında değişim ve belirsizlikle baş etmeye ilişkin
değişim ve belirsizlik durumuna öğrencilerin kendi yaşamlarından örnek isteme ve değişim ile belirsizlikle baş
etme sürecini yazma çalışmasına, konuyla ilgili açık uçlu sorulara, bilişsel ve duygusal başa çıkma yöntemleriyle
ilgili bilgi metnine, öğrencilerin belirsizlik yaşadığı durumlara yönelik neler farklı yapılırsa belirsizliği daha iyi
yönetilebilecekleri, belirsizlik durumuna ilişkin yararlanılan baş etme yöntemlerini, deneyimlerini not alma
çalışmasına yer verilmiştir (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Etkinlik örneğinde değişim ve
belirsizlik durumları, baş etme yöntemleri ele alınmış, hormonların oluşturduğu değişim üzerinde durulmamış,
sadece ergenlik döneminde birçok değişim ve belirsizlik yaşanabileceği belirtilmiş, söz konusu öğrenme
hedefi kısmen karşılanmıştır.
Beden İmajı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri
“Belli başlı kültürel ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ve bu yargıların insanların beden imajlarını ve ilişkilerini
nasıl etkileyebileceğini analiz edebilme (bilgi); Bedenin görünümüyle ilgili gerçek olmayan standartların zararlı
olabileceğinin farkında olabilme (tutum); Kendi beden imajı ve bu imajın kendine güveni, cinsellikle ilgili
karar vermeyi ve cinsel davranışları nasıl etkileyebileceği üzerine düşünebilme (beceri); Fiziksel görünüşle
ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri)” hedefleri olmuştur. Bu
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabında beden imgesi ile fiziksel ve psikolojik sağlığı ilişkilendirmeye ilişkin bir erkek ve bir kadınla
ilgili örnek olaylar ve örnek olaya yönelik açık uçlu sorulara, tartışma sorularına, beden imgesinin olumlu
ve olumsuz algılanmasının fiziksel ve psikolojik sağlığa etkisine ilişkin açıklamaya, tarihteki kadın ve erkeğe
yüklenen beden imgesi kalıplarının neler olduğu ve bunların o dönemdeki insanların psikolojik ve fiziksel
sağlıklarına olası etkilerinin neler olduğuna yönelik araştırmaya yer verilmiştir (Görsel 146) (MEB Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 146: Belli başlı kültürel ve toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını ve bu yargıların insanların beden imajlarını ve ilişkilerini
nasıl etkileyebileceğini analiz edebilme (bilgi); Bedenin görünümüyle ilgili gerçek olmayan standartların zararlı olabileceğinin
farkında olabilme (tutum); Kendi beden imajı ve bu imajın kendine güveni, cinsellikle ilgili karar vermeyi ve cinsel davranışları
nasıl etkileyebileceği üzerine düşünebilme (beceri); Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı
çıkılabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan etkinlik kitabından örnekler
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Bu etkinlik örneğinde beden imajı ile beden imajı algısının fiziksel ve psikolojik sağlık üzerindeki etkileri, beden
imajının tarihsel süreçle birlikte cinsiyete göre etkilenmesi ele alınmış, ancak beden imajının cinsellikle ilgili
kararları etkileyebilmesi, beden imajıyla ilgili gerçekçi olmayan standartlar gibi konulara yer verilmemiştir. Söz
konusu öğrenme hedefleri kısmen karşılanmıştır.
Yine Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kendi bedenine ilişkin olumlu tutum geliştirmeye yönelik
öğrencilerin aynadaki görüntülerinde dikkatlerini çeken özellikleri yazma çalışmasına, bu çalışmayla ilgili açık
uçlu sorulara, kişinin hoşnut olduğu ve olmadığı yönlerinin farkında olması gerektiğine, her iki yönünün de
avantajlarının görülmesine yönelik açıklamaya yer verilmiştir (Görsel 147) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021).
Görsel 147: Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
etkinlik kitabından örnekler

Etkinlik örneğinde öğrenme hedefi (Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı
çıkılabileceğini gösterebilme (beceri)) kısmen karşılanmıştır. Kendi bedenine ilişkin olumlu tutum geliştirmeye
odaklanılmış, fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılacağı konusu ele alınmamıştır.
İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı ardından Görsel Sanatlar dersi olmuştur. Bu temel kavram kapsamında Cinsel Anatomi ve
Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi, Üreme ile Ergenlik konusunun öğrenme hedefleri Görsel Sanatlar
dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir. Bu kavram kapsamında sadece Beden İmajı konusu öğrenme
hedefi (Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri))
Görsel Sanatlar dersinin sadece iki kazanımıyla ilişkilendirilmiştir.
Metin Kutusu 99: Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Görsel Sanatlar dersi
programı kazanımları:
GS.11.3.1.2. Karakteristik özellikleri vurgulayarak portre çizer.
GS.11.3.1.3. Portre çizimlerinde ölçü ve oranı kullanır.

İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuzu’nda yer alma biçimleri sunulurken
kazanımlarla ilişkilendirilen Beden İmajı konusunun öğrenme hedefinin kılavuz kitapta yer alma biçimiyle ilgili
kılavuzdan kanıtlar sunulmuştur.
Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı’nda karakteristik özellikleri vurgulayarak portre çizmeye, portre
çizimlerinde ölçü ve oran kullanmaya ilişkin öğrencilerin sanatçılara ait portre ve otoportre desenleri derleme
ve inceleme çalışmasına, ikili grup halinde öğrencilerin birbirlerinin yüzlerini inceleme çalışmasına ve bu
incelemede cevaplanacak açık uçlu sorulara, desendeki temel unsurlara ilişkin bilgiye, öğrencilerin derlediği
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portre ve otoportrelerin sınıfta sergilenmesine, çeşitli portre eserlerinin incelenmesi çalışmasına, desen ve
portreyle ilgili açıklamaya, incelenen portrelerle ilgili açık uçlu sorulara, yüzün karakteristik özelliklerinin
kağıda aktarılması çalışmasına, iki öğrencinin yüz oranlarının belirlenmesine ve çizimine yönelik çalışmaya,
kadın ve erkek portre özelliklerine, çocuklarda ve yaşlılarda portre çizimine, sınıfta model olan bir öğrencinin
portresini çizme çalışmasına, portre ve otoportre çalışmalarından yararlanarak reprodüksiyon çalışmasına,
Atatürk büstünün model olarak kullanılıp kağıda aktarılması çalışmasına, konuyla ilgili öz değerlendirme
çalışmasına ve dereceli puanlama anahtarına, ürün değerlendirme ölçeğine yer verilmiştir (Görsel 148) (MEB
Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi 11 Öğretmen Kılavuz Kitabı, 2020).
Görsel 148: Fiziksel görünüşle ilgili gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan kılavuz kitabından örnekler

Etkinlik örneğinde portre özellikleri ve çizimine odaklanılmış, öğrenme hedefi (Fiziksel görünüşle ilgili
gerçekçi olmayan standartlara nasıl karşı çıkılabileceğini gösterebilme (beceri)) kılavuzdaki çalışmalarda
karşılanamamıştır.

İnsan Bedeni ve Gelişim Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim
Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehberdeki İnsan Bedeni ve Gelişimi temel kavramının tüm yaş gruplarına ait öğrenme hedefi sayıları
ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 35’te
verilmiştir.
Grafik 35. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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İNSAN BEDENİ ve GELİŞİM
Grafik 35’e göre, İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı öğrenme hedefleri için 5-8 ve 15-18+ yaş gruplarında ortak
olarak en fazla Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir
9-12 ve 12-15 yaş grubunda ise ortak olarak en fazla Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim
programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. Yine bu kavram için 5-8 ve 9-12 yaş grubunda en az Üreme konusu
öğrenme hedefleriyle; 12-15 yaş grubunda en az Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
konusu öğrenme hedefleriyle; 15-18+ yaş grubunda da en az Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle öğretim
programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 5-8 yaş grubunda Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme
Anatomisi ve Fizyolojisi; 12-15 yaş grubunda Üreme; 15-18+ yaş grubunda ise Cinsel Anatomi ve Fizyoloji,
Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi, Üreme konularının öğrenme hedefleri hiçbir öğretim programı kazanımıyla
ilişkilendirilememiştir.
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen öğretim
programları kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 36’da verilmiştir.
Grafik 36. İnsan Bedeni ve Gelişim Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları İle MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanım Sayılarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
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Grafik 36’ ya göre, sınıf düzeyleri arttıkça İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı kapsamında yer alan öğrenme
hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı artmamış, düzensiz bir ilişki saptanmıştır. Bu kavramın öğrenme
hedefleri 1. sınıf eğitim programı kazanımlarının hiçbiriyle ilişkilendirilemezken, tüm kademeler içinde öğrenme
hedefleri en fazla ortaokul 6. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
Kademeler açısından Grafik 36 incelendiğinde, ilkokul kademesinde en fazla 3. sınıf kazanımlarıyla, en az ise 1.
sınıf kazanımlarıyla; ortaokul kademesinde ise en fazla 6. sınıf düzeyi kazanımlarıyla, en az 8. sınıf kazanımlarıyla
ve ortaöğretim kademesinde ise en fazla 9. sınıf, en az 12. sınıf kazanımlarıyla ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.
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3.1.7.

Cinsellik ve Cinsel Davranış Temel Kavramı ile
İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

Cinsellik ve Cinsel Davranış Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı
Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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3.1.7. Cinsellik ve Cinsel Davranış Temel Kavramı ile İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubunda; Seks, Cinsellik ve
Cinsel Yaşam Döngüsü ile Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konuları için 7 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin okulöncesi eğitim- 3. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş
ve bulgular Tablo 76’da verilmiştir.
Tablo 76. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram
Cinsellik ve
Cinsel Davranış

SRP
(f)

Toplam
(f)

Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

-

-

Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki

5

5

Toplam

5

5

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’deki Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri; sadece
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında ilişkili kazanım sadece Cinsel
Davranış ve Cinsel Tepki konusunda bulunurken; Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu ile ilişkili hiç
kazanım bulunamamıştır. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusundaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar
incelendiğinde; Teknik Rehber’in “Çocuklar; neyin uygun, neyin uygunsuz dokunuş olduğunu anlamalıdır.”
ana fikriyle ilişkili olduğu görülmektedir. 1-3. sınıf düzeyi öğretim programlarından sadece Sınıf Rehberlik
Programı’ndan 5 farklı kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
Teknik Rehber’in Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının 5-8 yaş grubu için belirlemiş olduğu 7 öğrenme
hedefi, Sınıf Rehberlik Programı’nın 2 ve 3. sınıflarında yer alan kazanımlarla toplamda 5 kez (beş ayrı kazanım
olarak) ilişkilendirilmiştir. Bu öğrenme hedeflerinden sadece 1’i Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla tam
olarak ilişkilendirilirken, 6 öğrenme hedefinin ise bu sınıf düzeylerindeki öğretim programlarının kazanımlarıyla
hiç ilişkilendirilemediği görülmektedir.
1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 77 ‘de verilmiştir.
Tablo 77. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Çocuklar neyin uygun, neyin uygunsuz dokunuş olduğunu anlamalıdır.
Birinin ona kötü bir biçimde dokunması halinde ne yapacağını gösterebilme (beceri)

Tam olarak

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında karşılığı bulunan bir öğrenme hedefi incelendiğinde;
hedefin daha çok güvenli davranış sergileme ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri
ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 37’de verilmiştir.
Grafik 37. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (5-8 Yaş)
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Grafik 37’de görüldüğü gibi Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının sadece bir öğrenme hedefinin, en
fazla 3. sınıf ve en az 2. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Okulöncesi
ve 1. sınıf düzeyindeki öğretim programları ile hiç ilişkilendirme yapılamamıştır. 3. sınıf düzeyindeki öğretim
programı kazanımları 4 kez ve sadece Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun 1 öğrenme hedefi ile
ilişkilendirilmiştir. Buna göre; Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramına okulöncesi ve ilkokul kademelerinde
neredeyse hiç yer verilmediği görülmektedir.
1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 78’de verilmiştir.
Tablo 78. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: Yaşamları boyunca insanların bedenlerinden haz duymaları ve başkalarıyla yakın olmaları doğal bir şeydir.
Fiziksel hazzın ve heyecanın insanın doğal duyguları olduğunu ve başka insanlarla fiziksel olarak yakın olmanın da bu duyguların bir parçası
olduğunu anlayabilme (bilgi)
Fiziksel duyguları tanımlayan birçok kelime olduğunu ve bunları başkalarına yakın alma isteğini ya da yakınlıyı göstermek için kullanıldığını
anlayabilme (bilgi)
Başkalarına karşı duyulan ve yakınlığı ifade ederken kullanılabilecek uygun ve uygun olmayan bir dilin ve davranışların olduğunu kavrayabilme
(tutum)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: İnsanlar birbirlerine sevgilerini dokunarak ve yakınlaşarak gösterebilir.
İnsanların birbirlerine yönelik sevgi ve ilgilerini öpüşerek, sarılarak, dokunarak ve bazen de cinsel davranışlarla gösterdiklerini açıklayabilme (bilgi)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Çocuklar neyin uygun, neyin uygunsuz dokunuş olduğunu anlamalıdır.
‘İyi dokunma’ ve ‘kötü dokunmayı’ tarif edebilme (bilgi)
Çocuklara belli başlı dokunma biçimlerinin kötü dokunma olduğunu fark edebilme (tutum)

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok;
fiziksel haz, duyguları tanıma, anlama ve güvenli davranışı (iyi ve kötü dokunmayı tarif etme gibi- bu öğrenme
hedefinin beceri düzeyinde karşılığı bulunmakla birlikte bilgi olarak bir karşılığı bulunmamaktadır.) konu alan
bilgi türündeki öğrenme hedefleri olduğu görülmektedir.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, okul
öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki
karşılığı incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 5-8 yaş grubunda Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı
için kazanımları ilişkilendirilen program ve ders belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla
ilişkilendirilen program ve ders belirlenmiştir.
5-8 yaş grubunda Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı olmuştur (Bkz. Tablo 76). Bu doğrultuda Sınıf Rehberlik Programı MEB İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri kitabı incelenmiştir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramında Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedeflerinin
Sınıf Rehberlik Programı Etkinlik kitaplarında yer alma biçimiyle ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Cinsel
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Davranış ve Cinsel Tepki konusu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların ders
kitaplarında yer alma biçimi incelendiğinde, yalnızca bir öğrenme hedefinin (Birinin ona kötü bir biçimde
dokunması halinde ne yapacağını gösterebilme (beceri)) İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda karşılığının
bulunduğu belirlenmiştir.
Metin Kutusu 100: Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.2.14. Kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğini fark eder.
R.3.25. Kişisel bağımsızlığına katkı sağlayan davranışları fark eder.
R.3.26. Kişisel güvenliği için kişisel alanların gerekliliğine inanır.
R.3.27. Gerektiğinde ‘Hayır’ der.
R.3.35. Olağan dışı durumlarda nasıl hareket etmesi gerektiğini örneklerle açıklar.

Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının etkinlik kitaplarında kişilerin sosyal duygularını rahatça ifade
edebilecekleri oyunlara; farklı sosyal duyguların başkaları tarafından hissedilmesine imkân veren ve bireyin
empati kurmasını sağlayan hikayelere; duygularını ifade etme biçimlerini güçlendirecek ve yaratıcılıklarını
artıracak boşluk doldurma çalışmalarına yer verildiği görülmüştür (Görsel 149) (MEB İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri, 2021).
Birinin iyi dokunma ve kötü dokunma durumuyla ilgili öğrenme hedefinin etkinlik kitabındaki karşılığında
özellikle bireyin kişisel sınır ve güvenlik alanlarını (sosyal alan, kişisel alan ve mahrem alan vb.) belirleyebilmesi,
kişisel alanlarının ihlali durumunda evet-hayır diyebilmesi gibi sosyal davranışları kapsadığı belirlenmiştir
(Görsel 149).
Görsel 149: Birinin ona kötü bir biçimde dokunması halinde ne yapacağını gösterebilme (beceri) öğrenme hedefleriyle ilişkili
bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedefini (Birinin
ona kötü bir biçimde dokunması halinde ne yapacağını gösterebilme (beceri)) karşıladığı düşünülmektedir.
Sınıf Rehberlik Etkinlik kitabında çeşitli sosyal olayların, kişisel alanların ve istemedikleri bir durum karşısında
hayır diyebilme üzerinde durulmuş, bu konudaki çalışmalarla iyi ve kötü dokunmanın tarihi, sosyal alanların
boyutları kapsanabileceği belirlenmiştir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda; Seks, Cinsellik ve
Cinsel Yaşam Döngüsü; Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konuları için 14 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin 4-7 sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo
79’da verilmiştir.
Tablo 79. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram
Cinsellik ve
Cinsel Davranış

SRP
(f)

Toplam
(f)

Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

3

3

Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki

1

1

Toplam

4

4

Konular

Dersler

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’deki Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri; sadece
Sınıf Rehberlik Programı’nın kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım
Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunda bulunurken, en az ilişkili kazanım sadece bir kazanımla
ilişkilendirilen Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusundaki öğrenme hedefleriyle bulunmuştur.
Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar
incelendiğinde; ‘İnsanlar, cinsellikten yaşamları boyunca haz alma yetisine sahip olarak doğalar ve Cinselliği
merak etmek doğaldır ve cinsellikle ilgili soruları güvenilir bir yetişkine sormak önemlidir’ ana fikirleriyle ilişkili
bulunmuştur. 4-7. sınıf düzeyi öğretim programlarından sadece Sınıf Rehberlik Programı’ndan üç farklı kazanım
bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusu kapsamındaki
öğrenme hedefleri incelendiğinde; sadece “Cinsel birlikteliği erteleme ya da yaşama kararı dahil olmak üzere,
cinsel davranışlar konusunda bilinçli kararlar alabilmek önemlidir’ ana fikri ile ilişkilendirildiği görülmüştür. 4-7.
sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı’ndan sadece bir kazanım bu konunun öğrenme hedefleri ile ilişkili
bulunmuştur.
Teknik Rehber’in Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının 9-12 yaş grubu için belirlemiş olduğu 14 öğrenme
hedefi, 4-7. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda sadece 4 kez ilişkilendirilmiştir.
Bu öğrenme hedeflerinden sadece 3’ü ise kısmen ilişkilendirilebilirken, 11 öğrenme hedefinin bu sınıf
düzeylerindeki öğretim programlarının kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilemediği görülmektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 80’de verilmiştir.
Tablo 80. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: İnsanlar, cinsellikten yaşamları boyunca haz alma yetisine sahip olarak doğarlar.
Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri)
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Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: Cinselliği merak etmek doğaldır ve cinsellikle ilgili sorulan güvenilir bir yetişkine sormak
önemlidir.
Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri)

Kısmen

7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel birlikteliği erteleme ya da yaşama kararı da dahil olmak üzere, cinsel davranışlar
konusunda bilinçli kararlar alabilmek önemlidir.
Cinsel birliktelik ve ilişkilerle ilgili aldığı kararların gelecek planlarına nasıl bir etkisi olabileceği üzerinde
düşünebilme (tutum)

Kısmen

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedefleri
incelendiğinde; hedeflerin farklı cinsel duygularını ifade etme, cinsellikle ilgili soru sorma ve cinsel birliktelikle
ilgili alınan kararların gelecek planlarını nasıl etkileyebileceğinin farkında olunması ile ilgili olduğu görülmektedir.
4-7. sınıf öğretim programlarında öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanımlar incelendiğinde ise bu
ilişkilendirmenin sadece kendini ifade etme ve karar verme becerileri açısından yapıldığı ve bu kazanımlarda
cinsellik vurgusunun olmadığı görülmektedir. Bu nedenle kazanımlar bu öğrenme hedefleri ile kısmen
ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre
dağılımı Grafik 38’de verilmiştir.
Grafik 38. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
3
2

2
1

1
0

1
0

0
4.Sınıf
Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

5.Sınıf

0
6.Sınıf

0

0
7.Sınıf

Cinsel Davranuş ve Cinbsel Tepki

Grafik 38’de görüldüğü gibi Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri, 4-7. sınıf
düzeylerinde yer alan kazanımlardan en fazla 4. sınıf düzeyindeki kazanımlarla, en az 6. sınıf düzeyindeki
kazanımlarla ilişkilendirilirken, 5 ve 7. sınıf düzeyindeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilemediği görülmektedir. Seks,
Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun 2 öğrenme hedefi 4 ve 6. sınıf düzeyindeki öğretim programı
kazanımları ile 3 kez ilişkilendirilirken; Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun 1 öğrenme hedefi sadece 4.
sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları ile 1 kez ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bu ilişkilendirmenin kısmen
yapılabildiği ve sınıf düzeyleri açısından da kesintili bir seyir izlediği dikkate alındığında ortaokul kademesinde
de Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramına neredeyse hiç yer verilmediği görülmektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 81’de verilmiştir.
Tablo 81. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: İnsanlar, cinsellikten yaşamları boyunca haz alma yetisine sahip olarak doğarlar.
Cinselliğin başkalarına yönelik duygusal ve fiziksel çekimi içerdiğini anlayabilme (bilgi)
İnsanların yaşamları boyunca (öpüşmek, dokunmak, okşamak, cinsel temas gibi) fiziksel temasla haz alabilecekleri davranışları tarif edebilme
(bilgi)
Cinselliğin insan olmanın sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)
Aynı cinse ilgi duyan veya duyduğuna inanılan insanlara karşı ayrımcılık yapmanın yanlış olduğunu ve bunun söz konusu bireyler üzerinde
olumsuz etkilerinin olabileceğini kabul edebilme (tutum)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: Cinselliği merak etmek doğaldır ve cinsellikle ilgili sorulan güvenilir bir yetişkine sormak önemlidir.
Bu konuyu konuşmaktan çekinmediği bir yetişkini belirleyebilme ve cinselliğe dair hangi soruları sorabileceğini gösterebilme (beceri)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Her insanın (fiziksel veya zihinsel) cinsel uyarılmanın fiziksel tepkiye neden olduğu bir cinsel yanıt döngüsü vardır.
Cinsel uyarılma karışındaki erkek ve kadın tepkilerini tarif edebilme (bilgi)
Ergenlik döneminde, kız ve oğlan çocuklarının cinsel çekim ve uyarılma karşısındaki tepkilerinin daha fazla farkında olmaya başladığını
anlatabilme (bilgi)
Birçok oğlan ve kız çocuğunun ergenlikte veya daha öncesinde mastürbasyon yapmaya başladıklarını açıklayabilme (bilgi)
Mastürbasyonun fiziksel veya duygusal açıdan zararlı olmadığını ancak yalnızken yapılması gerektiğini kavrayabilme (bilgi)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel birlikteliği erteleme ya da yaşama kararı da dahil olmak üzere, cinsel davranışlar konusunda bilinçli kararlar alabilmek
önemlidir.
Cinsel birlikteliği erteleme veya cinsel anlamda aktif hale gelmenin avantajlarını kıyaslayabilme ve karşılaştırabilme (bilgi)
Cinsellikten kaçmanın cinsel birliktelik yaşamamayı tercih etmek veya ne zaman ve kiminle yaşayacağına karar vermek anlamına geldiğini ve bu
yöntemin gebeliğin, CYBE’nin ve HIV’in önlenmesinde en güvenli yöntem olduğunu anlayabilme (bilgi)

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok;
cinsellik kavramı, cinsel uyarılma ve cinsel yanıt döngüsü, cinsel birlikteliği erteleme gibi cinsel davranışlar
hakkında bilinçli kararlar almayı konu alan bilgi türündeki öğrenme hedefleri olduğu görülmektedir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
9-12 yaş grubunda Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen tek
program Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu doğrultuda Sınıf Rehberlik Programı MEB İlkokul ve Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitapları incelenmiştir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında yer alan Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
ve Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir (Bkz: Tablo 79).
Metin Kutusu 101: Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü ile Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.4. Her duygunun hissedilebilir olduğunu fark eder.
R.4.5. Her duyguyu hissetmenin doğal olduğunu fark eder.
R.4.25. Karar verme sürecini etkileyen faktörleri açıklar.
R.6.9. Duygularını uygun biçimde ifade etme alışkanlığı kazanır.

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında yer alma biçimleri
sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun
öğrenme hedeflerinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri ders kitaplarında yer alma biçimiyle ilgili
kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme hedeflerinin
(Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri);
Cinselliği merak etmenin ve cinsellikle ilgili sorular sormanın doğal bir şey olduğunu kabul edebilme (tutum))
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
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kitabında; kişilerin sosyal duygularını rahatça ifade edebilecekleri oyunlara; farklı sosyal duyguların başkaları
tarafından hissedilmesine imkân veren ve bireyin empati kurmasını sağlayan hikayelere; duygularını ifade etme
biçimlerini güçlendirecek ve yaratıcılıklarını artıracak boşluk doldurma çalışmalarına yer verildiği gözlenmiştir
(MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021). Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında ise kişilerin
sosyal duygularını daha öncesinde belirlenen duygu listesiyle rahatça ifade edebilecekleri oyunlara; hissedilen
duyguların doğal olduğuna ilişkin okuma parçalarına; duygularını ifade etme biçimlerini güçlendirecek ve
yaratıcılıklarını artıracak boşluk doldurma çalışmalarına yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 150) (MEB Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
kazanımların İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitabında yer alma biçimi incelendiğinde, öğrenme hedeflerinin
(Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri);
Cinselliği merak etmenin ve cinsellikle ilgili sorular sormanın doğal bir şey olduğunu kabul edebilme (tutum))
kısmen karşılığının bulunduğu belirlenmiştir. Kişilerin duygularını rahatça ifade edebilmeleri; kişisel duyguların
doğal olduğu; duygularını ifade etme biçimlerini güçlendirme ve yaratıcılıklarını artırma gibi sosyal davranışları
kapsadığı belirlenmiştir. Ancak cinsel duyguları ifade etme, cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme,
cinselliği merak etmenin doğal olduğunu kabul etme gibi davranışların cinsellikle ilgili boyutlarının öğrenme
etkinliklerinde karşılığı bulunamamıştır.
Görsel 150: Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri);
Cinselliği merak etmenin ve cinsellikle ilgili sorular sormanın doğal bir şey olduğunu kabul edebilme (tutum) öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitabında öğrenme hedeflerinin (Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve
anlayabilme ve cinsellikle ilgili uygun bir dille konuşabilme (beceri); Cinselliği merak etmenin ve cinsellikle ilgili
sorular sormanın doğal bir şey olduğunu kabul edebilme (tutum)) kısmen karşılandığı görülmektedir. Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitabında çeşitli bireysel ya da sosyal duyguların ifade edilmesi, duyguların insani ve
doğal olduğu; duyguların ifade edilme biçimlerini güçlendirme gibi davranışları kapsadığı gözlemlenmiştir.
Yine öğrenme hedeflerinde belirtilen cinsellik vurgusunun etkinliklerde yer almadığı belirlenmiştir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda; Seks, Cinsellik ve
Cinsel Yaşam Döngüsü; Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konuları için 23 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin 8-10 sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular
Tablo 82’de verilmiştir.
Tablo 82. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram
Cinsellik ve
Cinsel Davranış

SRP
(f)

SBTK
(f)

Toplam
(f)

Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

-

-

-

Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki

3

1

4

Toplam

3

1

4

Konular

Dersler

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri;
Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersinin öğretim programlarının kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında ilişkili kazanım sadece Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunda
bulunurken; Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusundaki öğrenme hedefleriyle hiçbir ilişkili kazanım
bulunamamıştır.
Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde;
‘Cinsel yanıt döngüsü, vücudun cinsel uyarılmaya fiziksel olarak nasıl tepki verdiği ile ilgilidir, Cinsel davranışlarla
ilgili bilinçli kararlar almak önemlidir, Kazanç amaçlı cinsel eylemler bir kimsenin sağlığına ve iyi olma haline
karşı risk oluşturabilir’ ana fikirleri ile ilişkili bulunmuştur. 8-10. sınıf düzeyi öğretim programlarından sadece
Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim programlarından üç
farklı kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir. Diğer bir deyişle, bu konu kapsamındaki
öğrenme hedefleri ile 4 kez ilişkilendirme bulunmuş olsa da bu ilişki MEB öğretim programlarındaki 3 kazanım
ile yapılabilmiştir.
Teknik Rehber’in Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının 12-15 yaş grubu için belirlemiş olduğu
23 öğrenme hedefi, 8-10. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda sadece 4 kez
ilişkilendirilmiştir. Bu öğrenme hedeflerinden sadece 3’ü kısmen ilişkilendirilebilirken, 20 öğrenme hedefinin
bu sınıf düzeylerindeki öğretim programlarının kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilemediği görülmektedir. 8-10.
sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 83’de verilmiştir.
Tablo 83. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel yanıt döngüsü, vücudun cinsel uyarılmaya fiziksel olarak nasıl tepki verdiğiyle ilgilidir.
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Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin farkında
olabilme (tutum)

Kısmen

CİNSELLİK ve CİNSEL DAVRANIŞ

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel davranışlarla ilgili bilinçli kararlar almak önemlidir.
Cinsellikle ilgili bilinçli kararlar almanın (örneğin; cinsel anlamda aktif olup olmama ve kiminle ve ne zaman
aktif olacağı konusunda bilgili ve kendine güvenli olmanın) kendi sağlığı ve iyi olma hali için önemli olduğunu
anlayabilme (tutum)

Kısmen

7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Kazanç (statü, para, varlık) amaçlı cinsel eylemler; bir kimsenin sağlığına ve iyi olma haline karşı
risk oluşturabilir.
Bir şey karşılığında cinsel eyleme karşı çıkma konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerisini gösterebilme
(beceri)

Kısmen

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedefleri
incelendiğinde; hedeflerin cinsel yanıtı etkileyen faktörler (hastalık, travma vb.), cinsellikle ilgili bilinçli karar
alma ve cinsel eyleme karşı çıkma konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerisi ile ilgili olduğu görülmektedir.
8-10. sınıf öğretim programlarında öğrenme hedeflerinin ilişkili olduğu kazanımlar incelendiğinde ise
bu ilişkilendirmenin sadece hastalıkların etkisi, karar verme ve iletişim becerileri açısından yapıldığı ve bu
kazanımlarda da cinsellik vurgusunun olmadığı görülmektedir. Bu nedenle kazanımlar bu öğrenme hedefleri
ile kısmen ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf
düzeyine göre dağılımı Grafik 39’da verilmiştir.
Grafik 39. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
3

2

2
1

1
0

1

0

0
8.Sınıf

Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

0
9.Sınıf

10.Sınıf

Cinsel Davranuş ve Cinbsel Tepki

Grafik 39’da görüldüğü gibi Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri, en fazla 9. sınıf ve
en az 8 ve 10. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu yaş grubunun
karşılık geldiği tüm sınıf düzeylerinde çok az da olsa bir ilişkilendirme yapılabilmiştir. 9. sınıf düzeyindeki
öğretim programı kazanımları 2 kez, 8 ve 10. sınıf kazanımları da 1’er kez ve sadece Cinsel Davranış ve Cinsel
Tepki konusunun üç öğrenme hedefi ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bu ilişkilendirmenin kısmen yapılabildiği ve
ilişkilendirme sayısının oldukça az olduğu dikkate alındığında ortaöğretimin ilk sınıflarında Cinsellik ve Cinsel
Davranış temel kavramına neredeyse hiç yer verilmediği görülmektedir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 84’de verilmiştir.
Tablo 84. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: Cinsel duygularını, fantezilerin ve arzuların olması doğaldır. İnsanla her zaman açık etmeseler de bu duygular yaşam boyunca
devam eder.
İnsanların cinselliği ifade etme biçimlerini sayabilme (bilgi)
Cinsel duyguların, fantezilerin ve arzuların doğal olduğunu ve utanılacak şeyler olmadığını ve yaşam boyunca ortaya çıkabileceğini kabul
edebilme (bilgi)
Bazı insanların cinsel duygularını, fantezilerini ve arzularını neden belli etmediğini açıklayabilme (bilgi)
Sekse olan ilginin yaşla beraber değişebileceğini ve yaşam boyunca ifade edilebileceğini açıklayabilme (bilgi)
İnsanların cinselliklerini farklı kültürlerde ve çevrelerdeki ifade ediş biçimlerine saygı duyulmasının önemini kavrayabilme (tutum)
Cinsel duygularla, fantezilerle ve arzularla ilgili hisleri yönetme biçimleri belirleyebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel yanıt döngüsü, vücudun cinsel uyarılmaya fiziksel olarak nasıl tepki verdiğiyle ilgilidir.
Cinsel uyarılmanın fiziksel ve psikolojik boyutları olduğunu, insanların uyarılara farklı biçimlerde ve zamanlarda yanıt verebildiklerini anlayabilme
(bilgi)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Her toplumun, kültürün ve kuşağın cinsel davranışlara ilişkin yarattığı mitler vardır. Bu konuda doğrulan bilmemiz önemlidir.
Cinsel davranışlarla ilgili bilgiler söz konusu olduğunda, mitleri doğrulardan ayırabilme (bilgi)
Cinsellikle ilgili doğruları bilmenin önemini kavrayabilme (tutum)
Cinsel davranışlarla ilgili mitleri sorgulayabilme (beceri)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel davranışlarla ilgili bilinçli kararlar almak önemlidir.
Her bireyin cinsel anlamda aktif olma kararının bireysel bir karar olduğunu, bu kararın zamanla değişebildiğini ve buna her zaman saygı duyulması
gerektiğini kavrayabilme (tutum)
Kendi cinsel davranışlarıyla ilgili sorumluluk sahibi kararlar alabilme (beceri)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Bireyin sağlığını ve iyi oluşunu olumsuz etkileyebilecek cinsel davranışların yaratacağı risklerden kaçmanın veya bu riskleri en aza
indirmenin yolları vardır.
Cinsel davranışlarla ilgili riskleri en aza indirebilmek ve yaşam planlarını desteklemek üzere yapılabilecek tercihleri açıklayabilme (bilgi)
Cinsel davranışların istenmeyen (HIV, CYBE veya gebelik gibi) sonuçlarına maruz kalma risklerini, kondom ve diğer korunma yöntemlerinin
kullanımını azaltabileceğini açıklayabilme (bilgi)
Penetrasyon içermeyen cinsel davranışların; gebelik riski taşımadığını, HIV dahil olmak üzere CYBE’nin bulaşma riskini daha az taşıdığını ve haz
verici olabildiğini akılda tutabilme (bilgi)
Cinsel davranışlarla ilgili risklerin azaltılmasına ve yaşam planlarının gerçekleştirilmesine yönelik seçeneklerin mevcut olduğunu kavrayabilme
(tutum)
Cinsel davranışlarıyla ilgili bilinçli kararlar alabilme (beceri)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Kazanç (statü, para, varlık) amaçlı cinsel eylemler; bir kimsenin sağlığına ve iyi olma haline karşı risk oluşturabilir.
Kazanç amaçlı cinsel eylemi tanımlayabilme (bilgi)
Bir şey karşılığında cinsel eylemle ilgili risklerin tanımını yapabilme (bilgi)
Para veya mal karşılığında yakın ilişki kurmanın güç dengelerinde eşitsizlik yarattığını, savunmasızlığı artırılabildiğini ve daha güvenli cinselliği talep
edebilme konusunda bireyleri güçsüz kılabildiğini kavrayabilme (tutum)

288

CİNSELLİK ve CİNSEL DAVRANIŞ
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin cinsel
duyguların doğallığı, yaşam boyu sürebildiği, cinsel yanıt döngüsü, cinsellikle ilgili mitler, cinsel davranışlarla
ilgili bilinçli karar verme ve bu konudaki riskleri bilme ve bu risklerden kaçınma konularında yoğunlaştığı
görülmektedir. Özellikle bu yaş grubunun öğrenme hedeflerinin diğer iki yaş grubuna göre fazla olduğu ve
ilişki bulunamayan çok sayıda öğrenme hedefi olduğu görülmektedir. Gelişimsel olarak bu yaş grubunun
özellikleri dikkate alındığında cinsel davranışlarla ilgili bilinçli karar verme, riskli davranışlar ve sonuçlarının ele
alınmamış olması önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, ortaokul
8. ve ortaöğretim 9 ve 10. sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki
karşılığı incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 12-15 yaş grubunda Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı
için kazanımları ilişkilendirilen dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen
ders belirlenmiştir.
12-15 yaş grubunda Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
kazanımların Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü öğretim programı kazanımları olmuştur
(Bkz. Tablo 82). Bu doğrultuda Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
kitapları ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü kitabı incelenmiştir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının öğrenme hedefleriyle kazanımları en fazla ilişkilendirilen Sınıf
Rehberlik Programı kazanımları olmuştur. Bu temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik
Programı dersi kazanımlarıyla tek ilişkilendirilen konu Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusudur. Seks,
Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilememiştir (Bkz: Tablo 82).

Metin Kutusu 102: Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.8.18. İyi oluşunu destekleyen duygu ve davranışları fark eder.
R.9.29. Kişisel güvenliği için “Hayır!” demeyi alışkanlık hâline getirir.
R.10.27. İyilik hâline ilişkin edindiği bilgileri yaşamında uygulamayı alışkanlık hâline getirir.

Metin Kutusu 103: Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü kazanımı:
SB9.1.5.1. Tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının sonuçlarını değerlendirir.

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının Sınıf Rehberlik Programı etkinlik kitaplarında yer alma
biçimleri sunulurken öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun
öğrenme hedeflerinin (Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan
etkilenebileceğinin farkında olabilme (tutum); Cinsellikle ilgili bilinçli kararlar almanın (örneğin; cinsel anlamda
aktif olup olmama ve kiminle ve ne zaman aktif olacağı konusunda bilgili ve kendine güvenli olmanın) kendi
sağlığı ve iyi olma hali için önemli olduğunu anlayabilme (tutum); Bir şey karşılığında cinsel eyleme karşı çıkma
konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerisini gösterebilme (beceri)) ders kitaplarında yer alma biçimiyle
ilgili kitaplardan kanıtlar sunulmuştur. Bu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarının etkinlik kitaplarında; iyi oluşu destekleyen duygu ve davranışların farkına varma; kişisel güvenliği
için ‘hayır’ diyebilecekleri durumları fark etme ve hayır diyebilmenin yolları; fiziksel iyilik hallerinin yolları vb.
gibi konuları içeren çalışmalarına yer verildiği belirlenmiştir (Görsel 151) (Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri,
2021; Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
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Görsel 151: Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin farkında
olabilme (tutum); Cinsellikle ilgili bilinçli kararlar almanın (örneğin; cinsel anlamda aktif olup olmama ve kiminle ve ne zaman
aktif olacağı konusunda bilgili ve kendine güvenli olmanın) kendi sağlığı ve iyi olma hali için önemli olduğunu anlayabilme
(tutum); Bir şey karşılığında cinsel eyleme karşı çıkma konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerisini gösterebilme (beceri)
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelendiğinde,
etkinliklerin “(Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin
farkında olabilme (tutum); Cinsellikle ilgili bilinçli kararlar almanın (örneğin; cinsel anlamda aktif olup olmama
ve kiminle ve ne zaman aktif olacağı konusunda bilgili ve kendine güvenli olmanın) kendi sağlığı ve iyi olma
hali için önemli olduğunu anlayabilme (tutum); Bir şey karşılığında cinsel eyleme karşı çıkma konusunda
kararlı iletişim ve reddetme becerisini gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı düşünülmektedir. Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri kitabında çeşitli bireysel ya da sosyal duyguların ifade edilmesi, duyguların insani ve doğal
olduğu; duyguların ifade edilme biçimlerini güçlendirme gibi davranışları kapsayan etkinliklere yer verildiği
görülmektedir. Öğrenme hedeflerinde belirtilen cinsellik vurgusunun kitaplardaki etkinliklerde yer almadığı
belirlenmiştir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının sadece Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusu kapsamında
yer alan öğrenme hedefi (Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan
etkilenebileceğinin farkında olabilme (tutum) Sınıf Rehberlik Programı kazanımları dışında Sağlık Bilgisi ve
Trafik Kültürü dersi 9. sınıfın bir kazanımıyla SB9.1.5.1. Tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının sonuçlarını
değerlendirir.” kazanımıyla ilişkilendirilmiştir. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun ise hiçbir
öğrenme hedefi söz konusu dersin kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ders kitabında “SB9.1.5.1. Tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının sonuçlarını
değerlendirir.” kazanımının nasıl yer aldığı incelendiğinde, sigaranın sağlığa zararları, alkol ve alkol bağımlılığının
sağlığa ve aile, toplum ilişkilerine etkisi, madde bağımlılığı ve etkileri, bağımlılık yapan maddelerden korunma,
teknoloji bağımlılığına ilişkin konulara bilgi metinleri aracılığıyla yer verilmiş, teknolojinin doğru kullanımı
hakkında öğrencilerden ürün (sunum, poster vb.) oluşturarak sunmaları beklenmiştir (Görsel 152) (MEB Sağlık
Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
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Görsel 152: “Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin farkında
olabilme (tutum)” öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ders kitabındaki bu çalışmalar, Teknik Rehber’de kazanımın ilişkilendirildiği öğrenme hedefi açısından
incelendiğinde ise, öğrenme hedefinde cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi
unsurlardan etkilenebileceğine vurgu yapılmış, kazanım da bu hedefte belirtilen özellikle madde kullanımı
ifadesi dikkate alınarak ilişkilendirilmiştir. Ancak ders kitabında madde bağımlılığı cinsel yanıt açısından ele
alınmamış, madde bağımlılığının bireydeki fiziksel, sosyal, psikolojik etkileri üzerinde durulmuştur. Sadece
alkol kullanımının sebep olduğu olumsuz olayların oranları belirtilirken %50 cinsel istismara, %50 şiddete,
%70 kadına şiddete yol açtığı bilgi olarak ders kitabında yer almıştır. Bu nedenlerle ders kitabında yer alan
açıklamaların Teknik Rehber’de ilişkilendirilen öğrenme hedefine hizmet etmediği belirlenmiştir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda; Seks, Cinsellik
ve Cinsel Yaşam Döngüsü; Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konuları için 14 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu
öğrenme hedeflerinin 11 ve 12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular
Tablo 85’de verilmiştir.
Tablo 85. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram
Cinsellik ve
Cinsel Davranış

SRP
(f)

Toplam
(f)

Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

1

1

Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki

-

-

Toplam

1

1

Konular

Dersler

Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri 11-12. Sınıf düzeyinde sadece Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında ilişkili kazanım sadece Seks, Cinsellik
ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunda bulunurken; Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusundaki öğrenme
hedefleriyle hiçbir ilişkili kazanım bulunamamıştır. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü kapsamındaki
öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanım incelendiğinde; ‘Cinsellik karmaşıktır ve yaşam boyu değişecek biyolojik,
sosyal, psikolojik, ruhsal, etik ve kültürel boyutları vardır’ ana fikriyle ilişkili bulunmuştur. 11-12. sınıf düzeyi
öğretim programlarından sadece 11. sınıf Sınıf Rehberlik Programında bir kazanım bu konunun öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
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Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramının 15-18 yaş grubu için belirlenmiş olan 14 öğrenme hedefi, 11-12.
sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla toplamda sadece 1 kez ilişkilendirilmiştir. Bu öğrenme
hedeflerinden sadece 1’i 11. sınıf kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilebilmiş, 13 öğrenme hedefi ise bu
düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 86’da verilmiştir.
Tablo 86. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: Cinsellik karmaşıktır ve yaşam boyu değişecek biyolojik, sosyal, psikolojik, spirituel, etik ve
kültürel boyutları vardır.
Cinselliğin insan olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Bu temel kavramı kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefinin; cinselliğin insan olmanın bir parçası
olması ve iyi oluşu etkilediği ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu ilişkilendirmenin sadece iyi oluş hali ile duygular
arasında bağ kurabilme açısından yapıldığı ve bu kazanımlarda cinsellik vurgusunun olmadığı görülmektedir.
Bu nedenle kazanım bu öğrenme hedefi ile kısmen ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile
ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 40’ta verilmiştir.
Grafik 40. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefler ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
2
1

1

0

0

11.Sınıf
Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü

0

0

12.Sınıf

Cinsel Davranuş ve Cinbsel Tepki

Grafik 40’ta görüldüğü gibi, sadece Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme hedeflerinin
11. sınıf öğretim programlarının bir kazanımı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ayrıca bu ilişkilendirmenin kısmen
yapılabildiği ve ilişkilendirme sayısının çok az olduğu dikkate alındığında ortaöğretimin ikinci kademesinde de
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramına hiç yer verilmediği görülmektedir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 87’de verilmiştir.
Tablo 87. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.1. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
Ana Fikir: Cinsellik karmaşıktır ve yaşam boyu değişecek biyolojik, sosyal, psikolojik, spirituel, etik ve kültürel boyutları vardır.
Cinselliğin karmaşıklığını ve çok boyutluluğunu; biyolojik, sosyal, psikolojik, spiritüel, etik ve kültürel bileşenleri olduğunu açıklayabilme ve analiz
edebilme (bilgi)
Kendi cinselliği ve onu etkileyen faktörler üzerine düşünebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel davranışlarda bulunmak kişi için keyif verici olmalıdır. Cinsellik beraberinde bireyin sağlığı ve iyi oluşuyla ilgili sorumlulukları
getirir.
Cinsel hazın ve sorumluluğun temel unsurlarını özetleyebilme (bilgi)
Birçok insanın, başkalarıyla cinsel temas kurmaksızın geçirdiği dönemlerin olduğunu akılda tutabilme (bilgi)
İyi bir iletişimin cinsel ilişkiyi hangi biçimlerde geliştirebildiğinin doğrulamasını yapabilme (bilgi)
Toplumsal cinsiyet normlarının ve kalıp yargıların insanların beklentilerini ve cinsel haz deneyimini etkileme biçimleri üzerinde düşünebilme (bilgi)
Vücudunun gösterdiği cinsel tepkileri anlamanın, bedenini anlamasına yardımcı olabileceğini ve bir sorunla karşılaştığında bunu fark ederek
yardım isteyebilmesini sağlayacağını kavrayabilme (bilgi)
Cinsel ilişkideki partnerlerden her ikisinin de istenmeyen gebelik, CYBE ve HIV’nin önlenmesi konusunda sorumlu olduğunu kabul edebilme
(tutum)
Cinsel ihtiyaçlarını ve sınırlarını ifade edebilme (beceri)
7.2. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki
Ana Fikir: Cinsel konularda karar almak; istenmişte gebelik, CYBE ve HIV’nin önlenmesine yönelik risk azaltıcı stratejilerin önceden
düşünülmesini gerektirir.
Hali hazırda doğum, cinsel istismar veya korunmasız ilişkiyle bulaşmış olan HIV ve CYBE’nin bulaşmasını engellemeye yönelik stratejiler de dahil
olmak üzere, istenmeyen gebelik ve CYBE’nin engellenmesi için kritik öneme sahip risk azaltımı stratejilerini analiz edebilme (bilgi)
Para veya mal karşılığı gerçekleştirilen cinsel ilişkilerin daha güvenli cinselliği talep edebilme gücünü azaltacağını akılda tutabilme (bilgi)
İstenmeyen gebelik ve CYBE/HIV bulaşma ve bulaştırma riskini azaltmanın yolları olduğunu kavrayabilme (tutum)
İstenmeyen gebelik ve CYBE/HIV bulaşma ve bulaştırma riskini azaltma stratejileri üzerine düşünebilme (beceri)

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok cinselliğin karmaşıklığı ve
çok boyutluluğu, cinselliğin bireyin sağlığı ve iyi oluşu ile ilgili sorumlulukları da beraberinde getirdiği ve cinsel
davranışların risklerini azaltıcı önlemlerin önceden düşünme gibi konular üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir.
Gelişimsel olarak daha çok cinsel konularda sorumlu davranış ve bilinçli karar vermenin hedeflendiği bu yaş
grubuna karşılık gelen öğretim programlarında neredeyse hiçbir kazanımın olmayışı büyük bir eksiklik olarak
değerlendirilmektedir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı için 15-18+ yaş grubunda kazanımları ilişkilendirilen tek öğretim
programı Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu doğrultuda Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelenmiştir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında yer alan Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü
konusunun öğrenme hedefleri sadece Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiş Cinsel Davranış
ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik programı kazanımları ile ilişkilendirilememiştir
(Bkz: Tablo 85).
Metin Kutusu 104: Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme hedefleri ile
ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.11.19. İyi oluşu ile duyguları arasında bağ kurar.
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Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramında Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme
hedefinin (Cinselliğin insan olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme
(tutum)) Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda nasıl yer aldığına ilişkin kanıtlar sunulmuştur.
Bu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının etkinlik kitaplarında benlik
farkındalığı yeterlilik alanında tanımlanan iyi oluş ile duygular arasındaki ilişkiyi içeren çalışmalarına yer verildiği
gözlenmiştir (Görsel 153) (MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
kazanımların ders kitaplarında yer alma biçimi incelendiğinde, yalnızca bir öğrenme hedefinin (Cinselliğin
insan olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme (tutum)) etkinlik kitabında
kısmen karşılığının bulunduğu belirlenmiştir. İyi oluşu destekleyen duygular ve bu duyguların mutlu bir hayat
sürmedeki ilişkisi ve etkisi gibi davranışları kapsadığı gözlemlenmiştir.
Görsel 153: Cinselliğin insan olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme (tutum) öğrenme
hedefiyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitabında kazanımla ilişkili çalışmaların söz konusu öğrenme hedefini
(Cinselliğin insan olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme (tutum))
kısmen karşıladığı görülmektedir. Sınıf Rehberlik Etkinlik kitabında iyi oluşa etki eden geçmiş duygular, şu anki
duygular ve gelecekti duygular bir arada değerlendirilerek mutlu bir hayat için duyguların düzenleyici etkisini
değerlendirme; iyi oluşu etki eden duygu kümelerinden hareketle karşılaşılan sorunların olumlu yönleriyle ele
alınması ve olumlu düşünceler geliştirilmesi gibi davranışları kapsadığı gözlemlenmiştir. Cinsellik ve iyi oluş
ilişkisine yer verilmediği görülmektedir.

Cinsellik ve Cinsel Davranış Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim
Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehber’deki Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının tüm konularına ait öğrenme hedefi sayıları
ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının tüm yaş gruplarına göre dağılımı Grafik
41’de verilmiştir.
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Grafik 41. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Grafik 41’e göre, Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleri için tüm yaş gruplarında oldukça
az ilişkilendirme yapılabilmiştir. Bu az olan ilişkilendirmenin yaş grubu yükseldikçe giderek düştüğü dikkat
çekmektedir. Ayrıca, 5-8 yaş ve 12-15 yaş gruplarında Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun
öğrenme hedeflerinden hiçbiri ile öğretim programları kazanımları ilişkilendirilememiştir. Benzer şekilde 1518+ yaş grubu için de Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedeflerinden hiçbiri ile öğretim
programlarının kazanımları ilişkilendirilememiştir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen öğretim
programları kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 42’de verilmiştir.
Grafik 42. Cinsellik ve Cinsel Davranış Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
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Grafik 42’ye göre, sınıf düzeyleri arttıkça Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramı kapsamında yer alan öğrenme
hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı çok az olmakla birlikte bu kazanımların sınıf düzeylerine göre
dağılımında düzensiz bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri okul öncesi eğitim
programı, 1, 5, 7 ve 12. sınıf öğretim programlarının kazanımlarının hiçbiriyle ilişkilendirilemezken, tüm
kademeler içinde en fazla ilkokul 3. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. İlkokul 3. sınıf düzeyindeki
dersler incelendiğinde ise bu kavramdaki öğrenme hedefleriyle sadece Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarının
4 kez ilişkilendirildiği tespit edilmiştir.
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3.1.8.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Temel Kavramı
ile İlgili Bulgular
•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular

•

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin Bulgular

•

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim Programı
Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
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3.1.8. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Temel Kavramı le İlgili Bulgular
5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 5-8 yaş grubunda; Gebelik ve
Gebeliğin Önlenmesi, HIV ve AIDS’te Damgalama, Bakım, Tedavi ve Destek; HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili
Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konuları için 12 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme
hedeflerinin okul öncesi eğitim- 3. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve
bulgular Tablo 88’de verilmiştir.
Tablo 88. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (5-8 Yaş)

Kavram

Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

OÖ
(f)

SRP
(f)

HB
(f)

FB
(f)

BEO
(f)

Toplam
(f)

Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi

-

-

-

-

-

-

HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek

-

-

-

-

-

-

HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması,
Tanınması ve Azaltılması

2

1

7

1

6

17

Toplam

2

1

7

1

6

17

Konular

Dersler

5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedeflerinin hem
okul öncesi hem de ilkokul düzeyi öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. 1-3. sınıf
düzeylerinde Hayat Bilgisi, Beden Eğitimi ve Oyun derslerinin yanı sıra Fen Bilimleri dersi, okul öncesi eğitim
programı ile Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında ilişkili kazanım
sadece ‘HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması’ konusunda bulunurken,
‘Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi’ ile ‘HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek’ konularının
öğrenme hedefleri ile ilişkili hiç kazanım bulunamamıştır.
HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusu kapsamındaki öğrenme
hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde yalnızca ‘Bağışıklık sistemi, vücudumuzu hastalıklardan korur
ve sağlıklı kalabilmemizi sağlar’ ana fikri bir öğrenme hedefiyle [İnsanların sağlıklarını korumak için neler
yapabileceğini sıralayabilme (bilgi)] ilişkili bulunmuştur. Okul öncesi kademeye ait öğretim programında
yalnızca 2 kazanım bu konunun öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir. 1-3. sınıf düzeyi öğretim programlarında
sırasıyla 1 kazanım Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı, 7 kazanım Hayat Bilgisi, 1 kazanım Fen Bilimleri
ile 6 kazanım ise Beden Eğitimi ve Oyun bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 12 öğrenme hedefinden
okul öncesi öğretim programı kazanımlarıyla yalnızca 2 kez; 1-3. sınıf öğretim programlarında yer alan
kazanımlarla toplamda 15 kez ilişkilendirilmiştir. Ancak toplamda 12 öğrenme hedefinden sadece 1’i tam olarak
ilişkilendirilebilirken; 11 öğrenme hedefi hem okul öncesi hem de ilkokul öğretim programı kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir.
Okul öncesi ve 1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 89’da
verilmiştir.
Tablo 89. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Bağışıklık sistemi, vücudumuzu hastalıklardan korur ve sağlıkla kalabilmemizi sağlar.
İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi)

İlişkilendirilme Durumu

Tam olarak
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Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının kapsamında yer alan bu öğrenme hedefinin temel vurgusu
olan ‘sağlığı korumak için yapılması gerekenler’ öğretim programlarında tam olarak karşılığı bulunan bir
öğrenme hedefi olmuştur. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine
göre dağılımı Grafik 43’te verilmiştir.
Grafik 43. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (5-8 Yaş)
6
5

5

5

5

4
3

2

2
1
0

0

0

Okul Öncesi

0

0
1.Sınıf

0

0
2.Sınıf

0

0
3.Sınıf

Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması

Grafik 43’e göre, öğrenme hedefiyle ilişkili olan öğretim programları incelendiğinde, ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerinin hem okul öncesi hem de ilkokul kademesinde yer aldığı görülmektedir. Okulöncesi-3. sınıf
düzeyindeki öğretim programı kazanımları 17 kez bu öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir. Ancak hem okul
öncesi hem de ilkokul kademelerinde ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin sayıca az çok az olduğu gebelik
ve Gebeliğin Önlenmesi ile HIV ve AIDS’te Damgalama, Bakım, Tedavi ve Destek konuları ile ilgili hiçbir sınıf
düzeyindeki kazanımla ilişkilendirme yapılamadığı görülmektedir.
1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 90’da verilmiştir.
Tablo 90. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (5-8 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Gebelik, doğal bir biyolojik süreçtir ve planlanabilir.
Gebeliğin, rahim içinde yumurta ve spermlerin birleşmesi ve döllenmesi sonucunda başladığını akılda tutabilme (bilgi)
Gebeliğin ve üremenin doğal biyolojik süreçler olduğunu ve insanların gebeliği planlayabileceğini ifade edebilme (bilgi)
Tüm çocukların istenmesi bakım görmesi ve sevilmesi gerektiğini ifade edebilme (tutum)
Her çiftin çocuklarının olmadığının farkına varabilme (bilgi)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana Fikir: HIV ile yaşayan insanlar, eşit haklara sahiptir ve üretken yaşamlar sürerler.
HIV ile yaşayan insanların; doğru bakım, tedavi ve destekler sayesinde tamimiyle üretken yaşamlar sürebildiğini ve istediklerinde çocuk
yapabildiğini ifade edebilme (bilgi)
HIV ile yaşayan insanların; diğer herkes kadar sevgi, saygı, özen ve destek (ve zamanın tedavi hizmeti) alma hakkına sahip olduğunu kavrayabilme
(tutum)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana Fikir: HIV pozitif insanlar için etkin t1bbi tedaviler mevcuttur.
HIV ile yaşayan insanların; yeterli bakım, saygı ve destekle birlikte, etkin tıbbi tedaviler sayesinde durumlarıyla baş edebildiklerini ifade edebilme
(bilgi).
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Bağışıklık sistemi, vücudumuzu hastalıklardan korur ve sağlıkla kalabilmemizi sağlar.
‘Sağlık ve hastalık’ kavramlarını tanımlayabilme (bilgi)
İnsanların, onları hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemleri olduğunu açıklayabilme (bilgi)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: İnsan hasta olabilir ancak yine de sağlıklı görünebilir.
Birinin hasta olmasına rağmen sağlıklı görünebilip sağlıklı hissedebileceğini akılda tutabilme (bilgi)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Hasta olsun veya olmasın herkesin sevgiye, özene ve desteğe ihtiyacı vardır.
İnsanların sağlık durumları göz önüne alınmaksızın sevgiye, özene ve desteğe ihtiyaç duyduklarını açıklayabilme (bilgi)

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin daha çok
HIV ile yaşayan insanlar ile onların doğru bakımı, tedavisi ve onlara sunulabilecek desteklere ilişkin kavramsal
temellerin oluşumuna yönelik olduğu görülmektedir. Bu temelden eksik olarak yetişen bireylerin yaşamda
cinsel sağlık ya da üreme sağlığına ilişkin karşılaşılan olumsuz durumları anlama, yorumlama ve önlem alma
durumlarının kavramın doğasına uygun bir biçimde gerçekleşemeyeceği açıktır.

5-8 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
5-8 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, okul
öncesi, ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki
karşılığı incelenmiştir. Bu analiz sonucunda 5-8 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı
için kazanımları ilişkilendirilen program ve ders belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla
ilişkilendirilen program ve ders belirlenmiştir.
5-8 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Hayat Bilgisi öğretim programı kazanımları ardından Beden Eğitimi ve Oyun öğretim programı olmuştur. Bu
temel kavram kapsamında öğrenme hedefleri Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun dersi kazanımlarıyla
tek ilişkilendirilen konu HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusu
olurken Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi ile HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek konularının
öğrenme hedefleri Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun dersleri kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir (Bkz:
Tablo 88). Bu doğrultuda İlkokul 2 ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı ile 1, 2 ve 3. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun
Etkinlik Kılavuz Kitabı incelenmiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramında HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması
ve Azaltılması konusu öğrenme hedeflerinin Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde nasıl yer
aldığına ilişkin kanıtlar sunulmuştur. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusunun Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun dersleri kazanımlarıyla (Metin Kutusu 105) ilişkilendirilen
öğrenme hedefi “İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi)” hedefi olmuştur.
Metin Kutusu 105: HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun kazanımları:
HB.2.3.1. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor, uyku ve beslenme arasındaki ilişkiyi fark eder.
HB.2.3.2. Dengeli beslenmeye uygun öğün listesi hazırlar.
HB.2.3.4. Sağlıklı bir yaşam için temizliğin gerekliliğini açıklar.
HB.2.3.6. Mevsimine uygun meyve ve sebze tüketiminin insan sağlığına etkilerini fark eder.
HB.3.3.3. Sağlığını korumak için mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenir.
HB.3.3.4. Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
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Metin Kutusu 105: HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun kazanımları:
HB.3.3.5. Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına
uyar.
BO.1.2.2.1. Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
BO.1.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.
BO.1.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak ve güvenliği için dikkat etmesi gereken unsurları
söyler.
BO.1.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.
BO.2.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları açıklar.
BO.3.2.2.13. Aktif ve sağlıklı hayat davranışı geliştirmek için çeşitli teknolojileri kullanır.

Hayat Bilgisi 2 ve 3. sınıf ders kitapları incelendiğinde, sağlıklı büyümek için yapılması gerekenler üzerine
düşünülmesini sağlayacak bir çalışmaya ve ardından açıklamasına, yapılacaklar listesinden doğru olanların
seçilmesi ve boşluk doldurulması çalışmalarına; dengeli beslenmek için yapılması gerekenler hakkındaki
bilgiye ve ardından boşluk doldurma ve dengeli beslenmeyi destekleyici besinlerin seçilmesi çalışmasına;
sabah, öğle ve akşam öğün listelerinin oluşturulması ve dengeli beslenmeye ilişkin afiş etkinliklerine; sağlıklı
yaşam için temizliğin önemini vurgulayan görsellere, bilgilere ve ardından doğru yanlış, eşleştirme ve açık
uçlu soruya; meyve sebzelerin hangi mevsimde yetiştiğine ilişkin bilgiye ve meyve isimlerini bulma çalışması
ile açık uçlu soruya; meyve sebzelerin yetiştikleri mevsimleri araştırma ve mevsimlerle eşleştirme etkinliğine;
yeterli ve dengeli beslenmenin önemine ilişkin bilgi ve açık uçlu sorunun yanı sıra bir afiş çalışmasına ve açık
uçlu sorulara; ortak kullanım alanlarındaki temizlik ve hijyen kurallarına ilişkin bilgiye ve kaynakların tasarruflu
kullanılmasına ilişkin slogan çalışmasına, açık uçlu sorulara; çevreyi temiz tutmak için yapılabileceklere ilişkin
bilgiye ve açık uçlu sorular ile görselleri analiz ederek doğru yanlış davranışları bulmalarına dönük çalışmaya
ve temizlik kurallarına ilişkin slogan yazma çalışmasına yer verildiği görülmüştür (Görsel 154) (MEB İlkokul
Hayat Bilgisi 2. ve 3. Sınıf Ders Kitapları, 2021).
Görsel 154: İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

2 ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Kitapları’ndaki etkinliklerin “İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini
sıralayabilme (bilgi)” öğrenme hedefini tam olarak karşıladığı belirlenmiştir.
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HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusunun “İnsanların sağlıklarını
korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi)” öğrenme hedefiyle ilişkilendirilen bir diğer ders ise
Beden Eğitimi ve Oyun dersi olmuştur. Bu bağlamda, İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun Etkinlik Kılavuz Kitabı
incelendiğince, öğrencilerin oyun ve fiziki etkinliklere katılmalarının sağlıkları açısından yararlarını, katılınan
orta ve yüksek şiddetteki etkinlikler sırasında vücutta meydana gelen değişiklikleri (kalp atım hızı, nefes alışveriş ritmi, vb.), spor öncesinde ve sonrasında yapılan ısınma-soğuma çalışmalarının önemini, sağlıklı besinleri
ve uygun spor kıyafetlerini, hijyen konusunda dikkat edilmesi gerekenleri, haftalık ve günlük fiziksel etkinliğin
gerekliliğini fark etmelerini sağlayacak etkinliklere yer verildiği görülmüştür (Görsel 155) (MEB İlkokul Beden
Eğitimi ve Oyun Etkinlik Kitabı, 2021).
Görsel 155: İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan
ders kitabı çalışmalarından örnekler

İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun Etkinlik Kılavuz Kitabı’ndaki etkinliklerin “İnsanların sağlıklarını korumak için
neler yapabileceğini sıralayabilme (bilgi)” öğrenme hedefini tam olarak karşıladığı belirlenmiştir.

9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 9-12 yaş grubunda; Gebelik ve Gebeliğin
Önlenmesi, HIV ve AIDS’te Damgalama, Bakım, Tedavi ve Destek; HIV ve diğer CYBE ile İlişkili Risklerin
Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konuları için 37 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme hedeflerinin
4-7. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 91’de verilmiştir.
Tablo 91. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (9-12 Yaş)

Kavram

Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

SRP
(f)

Toplam
(f)

Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi

2

2

HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek

-

-

HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması

-

-

Toplam

2

2

Konular

Dersler

9-12 yaş grubu için Teknik Rehber’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleri
yalnızca Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu kavram kapsamında en
fazla ilişkili kazanım ‘Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi’ konusunda bulunurken, öğretim programlarıyla hiç ilişki
bulunamayan öğrenme hedefleri ise ‘HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek’ ile ‘HIV ve Diğer
CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması’dır.’
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‘Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi’ konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri ile ilişkili kazanımlar incelendiğinde
yalnızca ‘Gebeliğin başlıca özelliklerini anlama’ ile ilgili ana fikir ilişkili olan bir öğrenme hedefiyle [Gebelik
belirtileri yaşanması durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir yetişkini belirleyebilme]
ilişkili bulunmuştur. Sınıf Rehberlik Programı’na ait öğretim programında yalnızca 2 kazanım bu konunun
öğrenme hedefiyle ilişkilendirilmiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramının 9-12 yaş grubu için belirlenmiş olan 37 öğrenme hedefinden
yalnızca 1’i Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla toplamda 2 kez kısmen ilişkilendirilebilmiştir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 92’te verilmiştir.
Tablo 92. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında
Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Gebeliğin başlıca özelliklerini anlamak önemlidir.
Gebelik belirtileri yaşanması durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefinin temel vurgusundan çok, güvenli davranış
sergileme yönü ile ilgili olan kısmının öğretim programlarında karşılığı bulunduğu görülmektedir. Bu kavramın
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 44’te verilmiştir.
Grafik 44. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (9-12 Yaş)
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5.Sınıf
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6.Sınıf

0

0

0
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7.Sınıf

Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması

Grafik 44’te görüldüğü gibi Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleri, 4-7. sınıf
düzeylerinde yer alan kazanımlardan sadece 4. sınıf ve 6. Sınıf düzeyindeki kazanımlarla, ilişkilendirilirken,
5 ve 7. sınıf düzeyindeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilemediği görülmektedir. Gebelik ve Gebeliğin
Önlenmesi konusunun 1 öğrenme hedefi 4 ve 6. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları ile 2 kez
ilişkilendirilirken; HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek’ ile ‘HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin
Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması’ konularının öğrenme hedefleri 4-7. Sınıf düzeyindeki kazanımlarla
ilişkilendirilememiştir. Bu dağılım dikkate alındığında ortaokul kademesinde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağılığı
temel kavramına neredeyse hiç yer verilmediği görülmektedir.
4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 93’de verilmiştir.
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CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI
Tablo 93. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (9-12 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Gebeliğin başlıca özelliklerini anlamak önemlidir.
Gebeliğin sıklıkla görülen işaretlerini sıralayabilme (bilgi)
Gebeliğin anlaşılması için kullanılan testleri tarif edebilme (bilgi)
(Hem isteyerek hem de zorla gerçekleşen) erken yaşta evliliklerle ve erken yaşta gebe kalma ve erken yaşta doğum yapmayla ilgili sağlık risklerini
sıralayabilme (bilgi)
Erken yaşta ve istenmeyen bir gebeliğin, sağlık ve sosyal durum açısından olumsuz sonuçlarının olabileceğini fark edebilme (tutum)
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Modern korunma yöntemleri, gebeliğin önlenmesi veya planlanmasına yardımcı olur.
Modern gebelikten korunma yöntemleri, kondomlar ve istenmeyen gebelikten korunmanın diğer yöntemleriyle ilgili yanlış inanışları düzeltebilme
(bilgi)
İstenmeyen gebelikten korunmanın en iyi yolunun cinsel ilişkiyi yaşamamak olduğunu ifade edebilme (bilgi)
İstenmeyen gebelik riskini azaltmak için hem erkek hem de kadın kondomlarının doğru kullanım adımlarını tarif edebilme (bilgi)
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Toplumsal cinsiyet rolleri ve akran normları, gebelikten korunma araçlarının kullanımına dair kararları etkileyebilir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin ve akran normlarının, gebelikten korunma araçlarının kullanımını ne şekilde etkileyebileceğini tartışabilme (bilgi)
Kondom veya diğer korunma yöntemlerinin kullanımının cinsel ilişkideki partnerlerin her ikisinin de sorumlu olduğunu kavrayabilme (tutum)
Gebeliği önlemede hem erkek hem de kadının sorumluluğu olduğunu kavrayabilme (tutum)
Gebeliği önlemenin araçları hakkında ne hissettikleri ve bu hisleri toplumsal cinsiyet rolleri ve akran normlarının ne şekilde etkilendiği üzerine
düşünebilme (beceri)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana fikir: HIV pozitif insanların, güvenli ve destekleyici bir ortamda, yaşadıkları HIV durumundan bahsedebilmeleri önemlidir.
HIV ile yaşayan insanların, HIV durumları hakkında konuşurken deneyimledikleri faydaları ve zorlukları tanımlayabilme (bilgi)
HIV ile yaşayan insanların bazılarının doğuştan HIV pozitif olduğunu ve bazılarınınsa sonradan HIV pozitif olduğunu bilebilme
HIV pozitif insanlar için güvenli ve destekleyici ortamların sağlanmasının herkesin sorumluluğu olduğunu kavrayabilme (tutum)
Güvenli ve destekleyici ortamlara katkı sunmanın yollarını gösterebilme (beceri)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana fikir: HIV ile yaşayan birinin, özel bakım ve tedavi ihtiyaçları olacaktır ve bunların birtakım muhtemel yan etkileri olabilmektedir.
HIV ile yaşayan bir insanın, bazı muhtemel yan etkileri de olabilen özel bakım ve tedavi ihtiyaçlarının sebeplerini açıklayabilme.
HIV tedavisinin yaşam boyu süren bir zorunluluk olduğunu ve çoğu zaman yan etkileri ve başka türlü zorlukları olabildiğini, özenli bir beslenme
düzeni gerektirebildiğini akılda tutabilme (bilgi);
HIV ile yaşayan çocukların ve gençlerin de tedaviden faydalanabildiğini, ergenlik döneminde uygun dozajin, özenin ve yan etki yönetiminin
gerekli olabildiğini ifade edebilme (kemik yoğunluğu, ARV ilaç direnci gibi yan etkiler) (bilgi);
İnsanların HIV bakım ve tedavi hizmetlerine nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri).
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana fikir: HIV ve AIDS, aile yapısı, aile içindeki rol ve sorumlulukları etkileyebilir.
HIV’in ilişkiler, aile veya cinsel yaşam sürme konusunda bir engel teşkil etmediğini; zira farklı HIV durumlarına sahip insanların bir arada
yaşayabileceğini ve HIV bulaşma riski olmaksızın cinsel partner olabileceğini ve HIV taşımayan çocuklar dünyaya getirebileceğini açıklayabilme
(bilgi)
HIV ve AIDS’in aileleri, aile yapılarını, rol ve sorumluluklarını nasıl etkilediğini tarif edebilme (bilgi)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana fikir: HIV ve AIDS, aile yapısı, aile içindeki rol ve sorumlulukları etkileyebilir.
Ailelerin, yaşadıkları toplulukların, hizmet ve tedavilerin desteğiyle; HIV ile yaşayan kadınların HIV taşımayan çocuklar doğurabileceğini ve
emzirebileceğini açıklayabilme (bilgi)
Herkesin HIV pozitif insanların desteklenmesi konusunda sorumlu olduğunu kavrayabilme (tutum)
HIV pozitif insanları destekleme biçimlerini sergileyebilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana fikir: HIV dahil farklı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları olan insanlarla yaşayan cinsel birliktelik sonrasında bu enfeksiyonlar insanlara
bulaşabilir. Bulaşlara savunmasızlığı azaltmanın yolları vardır.
Kendi yaşadığı toplulukta gençler arasında sık görülen (HIV, HPV, herpes, mantar, bel soğukluğu gibi) CYBE’yi ve en sık rastlanan bulama
biçimlerini sıralayabilme (bilgi)
HIV’in (el sıkışma, sarılma, aynı bardaktan içme gibi) gündelik temasla bulaşmadığını anlayabilme (bilgi)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana fikir: HIV çeşitli yollarla bulaşabillen bir virüstür ve bunlara HIV pozitif biriyle korunmasız cinsel ilişki dahildir
HIV’in (pozitif biriyle korunmasız cinsel ilişki, enfekte kan verilmesi, şırınga, iğne ve diğer sivri araçların paylaşımı; gebelik esnasında, doğum
esnasında veya emzirme esnasında bulaşma gibi) farklı bulaş biçimlerini sıralayabilme (bilgi)
İnsanların çoğunun; HIV pozitif biriyle korunmasız penetrasyon içeren cinsel ilişki sonucunda HIV bulaştırabildiğini veya kapabildiğini fark
edebilme (bilgi)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana fikir: CBYE ve HIV bulaşı karşısındaki savunmasızlığı azaltabilmenin yolları vardır.
HIV virüsüne maruz kalınmasının öncesinde (kondom kullanmak ve mümkünse isteğe bağlı tıbbi erkek sünneti (İBTES) veya Temas Öncesi
Profilaksi (prep) ile birlikte kondom kullanımı) veya sonrasında (mümkünse Temas Sonrası Profilaksi (PEP)) HIV bulaşmasının ve bulaştırılmasının
nasıl önlenebileceğinin tarifini yapabilme (bilgi)
Doğrudan kondom kullanımının adımlarını tarif edebilme (bilgi)
Mümkün olduğu durumlarda, insan papillom virüsüne (HPV) karşı hangi yaşta ve nerede aşı olunabileceğini bilebilme (bilgi)
İstenmeyen cinsel baskıya karşı koyma ve güvenli cinsellik ve özellikle de doğru ve tutarlı kondom ve korunma araçlarının kullanımı konusunda
ısrar etme yönünde iletişim, tartışma ve reddedebilme becerilerini sergileyebilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana fikir: Bir kimsenin HIV gibi CYBE’leri taşıyıp taşımadığını kesin olarak bilmenin yolu test yaptırmaktır ve HIV ve birçok CYBE’nin tedavisi
mümkündür.
Kendi yaşadığı topluluk özelinde en yaygın CYBE’lerin ve özellikle de HIV’in teşhis ve tedavisi konusunda bildiklerini ifade edebilme (bilgi)
Test yaptırmak isteyen birine nasıl destek olunabileceğini tarif edebilme (bilgi)
Test yaptırmak isteyen insanlar için güvenli ve destekleyici ortamların önemini kavrayabilme (tutum)
Testlerin nerede yaptırılabileceğini bilebilme (beceri)

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin daha
çok gebelik, gebeliğin anlaşılması, istenmeyen gebelik, gebelikten korunma yolları ve gebelik sürecinde
erkek ve kadının sorumluluklarının yanı sıra toplumsal cinsiyet rolleri ve akran normlarına ilişkin konularla
ilgili olduğu görülmektedir. Ayrıca, HIV pozitif insanların HIV durumundan bahsedebilmeleri, HIV ile yaşayan
birinin, özel bakım ve tedavi ihtiyaçlarının olacağı, HIV ve AIDS’in aile yapısı, aile içindeki rol ve sorumlulukları
etkileyebileceği, HIV’in bulaş yolları ve HIV dahil farklı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar karşısındaki
savunmasızlığı azaltabilmenin yollarının olabileceğine dair öğrenme hedeflerinin de karşılığı bulunamamıştır.
(Bkz: Tablo 91).
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CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI
9-12 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
9-12 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen tek
öğretim programı Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu doğrultuda İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir.
Metin Kutusu 106: Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımları:
R.4.29. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.
R.6.22. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması için yönergeleri izler.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının öğrenme hedefleriyle Sınıf Rehberlik Programının farklı sınıf
düzeylerindeki aynı kazanımı (R.4.29. ve R.6.22. Kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması
için yönergeleri izler.) Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme hedefiyle (Gebelik belirtileri
yaşanması durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir yetişkini belirleyebilme (beceri))
ilişkilendirilmiştir. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek ile HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin
Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konularının öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilememiştir. Sınıf Rehberlik Programı için ilişkilendirilen Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu
öğrenme hedefinin nasıl yer aldığını belirlemek için İlk ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları
incelendiğinde, kişisel hakların korunması ve güvenliğin sağlanması için gerekli olan yönergelerin önemine,
uyarı yönerge örneklerine, öğrencilerin canlandırma yapabilmesi için hazırlanmış senaryo metinlerine ve
senaryolara ilişkin tartışma sorularına; yönergelere uymanın önemini vurgulayan bir oyuna ve oyuna ilişkin
tartışma sorularına yer verildiği görülmektedir (Görsel 156) (İlkokul-Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 156: Gebelik belirtileri yaşanması durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir yetişkini
belirleyebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarına ilişkin etkinlikler incelendiğinde, kişisel haklar ve kişisel güvenlik bağlamında daha çok günlük
yaşamda karşılaşılabilecek durumlara ve yönergelere ilişkin bilgilerin yer aldığı ve bu yönergelere uymanın
öneminin vurgulandığı ancak gebelikle ve ailede güvenilecek bir ebeveynin belirlenmesi ile ilgili herhangi
bir çalışmaya rastlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle, öğrenme hedefinin (Gebelik belirtileri yaşanması
durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir yetişkini belirleyebilme (beceri))
karşılanmadığı belirtilebilir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 12-15 yaş grubunda; Gebelik ve
Gebeliğin Önlenmesi, HIV ve AIDS’te Damgalama, Bakım, Tedavi ve Destek; HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili
Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konuları için 35 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme
hedeflerinin 8-10. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 94’te
verilmiştir.
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Tablo 94. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (12-15 Yaş)

Kavram

Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

SRP
(f)

SBTK
(f)

Toplam
(f)

Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi

-

-

-

HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek

-

-

-

HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması

1

2

3

Toplam

1

2

3

Konular

Dersler

12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’de Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleri;
8-10. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı yanında en çok Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim
programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu kavram kapsamında en fazla ilişkili kazanım ‘HIV ve Diğer CYBE
ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması’ konusunda bulunurken, öğretim programlarıyla hiç
ilişki bulunamayan öğrenme hedefleri ise ‘Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi’ ve ‘HIV ve AIDS’te Damgalanma,
Bakım, Tedavi ve Destek’tir. Bu kapsamda Sınıf Rehberlik Programı’ndan bir, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
dersi öğretim programından ise iki kazanım bu konunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 12-15
yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı konusu kapsamındaki öğrenme hedefleri incelendiğinde, cinsel
yolla bulaşan bir enfeksiyona yakalanan insanın toplum içerisinde görebileceği ayrımcılığın yanı sıra doğuştan
cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyonu olan insanların da temel insani haklarına (tedavi, destek, üretken yaşam,
başkalarına sevgisini ifade etme gibi) ilişkin ana fikirler altında yer aldığı görülmektedir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramındaki 12-15 yaş grubundaki 35 öğrenme hedefi, 8-10. sınıf
öğretim programlarında yer alan kazanımlarla yalnızca 3 kez ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavram kapsamındaki
öğrenme hedeflerinin hiçbirinin MEB öğretim programı kazanımlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır. Bu
kavram kapsamındaki 35 öğrenme hedefinin yalnızca 3’ünün 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarında
kısmen karşılığı bulunmuştur. 32 öğrenme hedefi ise 8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir.
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 95’de verilmiştir.
Tablo 95. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Klamidya, bel soğukluğu, frengi, HIV ve HPV gibi CYBE’nin önlenebilir ve tedavi edilebilir veya
kontrol edilebilir enfeksiyonlardır.
CYBE’lerin (cinsel yolla bulaşma, gebelikte bulaşma, doğum ve emzirme esnasında bulaşma, kan verme
sırasında, şırınga, iğne veya diğer sivri uçlu araçların ortak kullanımıyla bulaşma vb.,) farklı bulaşma biçimlerini
tarif edebilme (bilgi)

Kısmen

Cinsel yolla bulaşan HIV ve diğer CYBE’den korunmanın en etkin yolunun cinsel ilişkiyi ertelemek olduğunu
açıklayabilme (bilgi)

Kısmen

Daha güvenli cinsellik konusunda ısrar edebilme ve güvenli olmaya cinsel pratikleri reddedebilme becerilerini
gösterebilme (beceri)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin bulaşıcı hastalıkların farklı
bulaşma yolları ve daha güvenli davranış sergileme boyutu ile öğretim programlarında karşılığı bulunduğu
görülmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine göre
dağılımı Grafik 45’te verilmiştir.
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Grafik 45. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (12-15 Yaş)
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Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması

Grafik 45’te görüldüğü gibi Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının sadece HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili
Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusunun öğrenme hedefleri ile ve sadece 9. sınıf öğretim
programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Diğer iki konunun öğrenme hedefleri ile ilgili bir kazanım
bulunamamıştır. Ayrıca bu ilişkilendirmenin kısmen yapılabildiği ve ilişkilendirme sayısının oldukça az olduğu
dikkate alındığında ortaöğretimin ilk sınıflarında Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramına neredeyse hiç
yer verilmediği görülmektedir
8-10. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 96’da verilmiştir.
Tablo 96. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (12-15 Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Gebelikten korunma araçlarının etki, tesir, fayda ve yan etki dereceleri birbirinden farklıdır.
İstenmeyen gebeliği önlemenin etkin yöntemlerini ve bunların nasıl etkilere sahip olduğunu analiz edebilme (örneğin, erkek ve kadın kondomları,
gebelik dinleyici haplar, iğneler, implantlar, acil durum yöntemleri gibi) (bilgi)
İstenmeyen gebelik karşısındaki bireysel savunmasızlık kavramını açıklayabilme (bilgi)
Doğru ve tutarlı bir biçimde uygulandığında, cinsel ilişkiden kaçınmanın istenmeyen gebeliğin önlenmesi için etkin bir yöntem olduğunu ifade
edebilme (bilgi)
Kondom ve modern korunma araçlarının doğru ve tutarlı bir biçimde kullanımının, cinsel olarak aktif bireyler için istenmeyen gebelikleri
önleyebildiğini ifade edebilme (bilgi)
Acil durum korunma araçlarının (yasal ve erişilebilir olduğu zamanlarda); korunmasız cinsel ilişki, korunma aracının yanlış kullanımı veya
çalışmaması veya cinsel saldırı durumlarında istenmeyen gebeliği önleyebildiğini kavrayabilme (bilgi)
Doğal korunma yöntemlerinin modern yöntemler kadar güvenilir olmadığını; ancak modern yöntemlerin erişilebilir olmadığı durumlarda, hiçbir
şey yapılmamasından daha iyi olduğunu ve bir sağlık profesyoneline danışılarak kullanılabileceğini ifade edebilme (bilgi)
Sterilizasyon yönteminin, kalıcı bir korunma yöntemi olduğunu ifade edebilme (bilgi)
Kondomun doğru kullanım biçimini gösterebilme (beceri)
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Aktif cinsel yaşamı olan ve korunma araçlarını kullanabilecek durumdaki gençlerin; yeterlik, medeni durum, cinsiyet, cinsiyet
kimliği veya cinsel yönelim ayırt edilmeksizin engellemelere maruz bırakılmadan korunma araçlarına erişebilmeleri gerekir.
Kondomların ve korunma araçlarının -her ne kadar bazı bariyerler nedeniyle gençlerin erişimi engellense ya da kısıtlansa da- kendi yerelinde
genellikle nerelerden edinilebileceğini analiz edebilme (bilgi)
Aktif cinsel yaşamı olan bir gencin; medeni durumu, cinsiyeti veya toplumsal cinsiyet nedeniyle korunma araçlarına ya da kondomlara erişiminin
engellenmemesi gerektiğini kavrayabilme (tutum)
Korunma araçlarının kaynaklarına erişmenin yollarını gösterebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Erken yaşta gebe kalmanın ve sık aralıklarla doğum yapmanın beraberinde getirdiği sağlık riskleri vardır.
Çok erken yaşta gebe kalmanın ne olduğunu tanımlayabilme ve bunun getirebileceği sağlık risklerini açıklayabilme (bilgi)
Doğum yaptıktan sonra belirli bir süre beklemenin faydalarını tanımlayabilme (bilgi)
Gebelikleri geciktirmenin ve gebelikler arasında belirli bir süre beklemenin öneminin farkına varabilme (tutum)
Gebe kalmak isteyip istemediğine veya ne zaman gebe kalmak istediğine dair tercihlerini ifade edebilme (beceri)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana Fikir: Doğru bakım, saygı ve destekle; HIV ile yaşayan insanlar ayrımcılıktan uzak, tamamen üretken yaşamlar sürebilir.
HIV nedeniyle insanlara ayrımcılık yapmanın yasadışı olduğu sonucuna varabilme (bilgi)
Bazı insanların doğumdan itibaren HIV ile yaşadığını ve tedavi ve desteklerle eksiksiz, sağlıklı ve üretken yaşamlar sürebileceğini fark edebilme
(tutum)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana Fikir: HIV ile yaşayan insanlar dahil herkesin başkalarına yönelik cinsel duygularını ve sevgisini, istediklerinde evlenerek veya uzun süreli
ilişkiler kurarak ifade etme hakkı vardır.
HIV ile yaşayan insanların ve herkesin, başkalarına cinsel duygularını ve sevgisini ifade etmeye neden hakkının olduğunu doğrulayabilme (bilgi)
HIV ile yaşayan insanlar dahil herkesin, başkalarına cinsel duygularını ve sevgisini ifade etme hakkını savunabilme (tutum)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana Fikir: HIV ile yaşayan insanlar tarafından ve onlar için yürütülen grupları ve programları destekleyici olabilir.
HIV ile yaşayan insanlar tarafından ve onlar için yürütülen destek grupları ve programlarının destekleyici olabileceğini kavrayabilme ve buralarda
sunulan hizmetleri tarif edebilme (bilgi)
HIV ile yaşayan insanlar tarafından ve onlar için yürütülen destek grupları ve programlarının faydalı olduğunu kavrayabilme (tutum)
Yerel grupları ve programlarına nasıl erişebileceğini bilebilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Klamidya, bel soğukluğu, frengi, HIV ve HPV gibi CYBE’nin önlenebilir ve tedavi edilebilir veya kontrol edilebilir hastalıklardır.
Aktif cinsel yaşamın olması halinde, HIV ve diğer CYBE’nin bulaşması veya bulaştırılması riskini azaltmanın belli başlı yolları olduğunu
açıklayabilme: düzenli ve doğru kondom kullanımı; penetrasyon içeren seksten kaçınma, ‘karşılıklı monogami’ uygulama; cinsel partner sayısını
azaltma; tekrar eden partnerliklerden kaçınma; CYBE testi yaptırma ve tedavi olma (bilgi)
Bazı ortamlarda HIV ve CYBE oranının yüksek olduğunu; yaş farkının olduğu/nesiller arası birlikteliklerin HIV’e karşı savunmasızlığı artırdığını
açıklayabilme (beceri)
Kondom kullanımının doğru adımlarını gösterebilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Cinsel sağlık hizmetleri; kondom, HIV testi ve tedavisi sunmaktadır. Bazı hizmetlere PrEP ve PEP veya İBTES dahildir. Bazı hizmetler
de HIV konusundaki savunmasızlık durumunun ölçümünü, ihtiyaç halinde testlere ve tedaviye erişimi sağlamaktadır.
HIV testinin yaptırabileceği sağlık sistemlerini ve HIV ile yaşayan insanlara destek sağlaya programların erişim yollarını değerlendirebilme (bilgi)
Mevcut HIV testlerinin türlerini ve bunların nasıl yapıldığını tarif edebilme (bilgi)
İBTES’in tanımını yapabilme ve erkekler arasında HIV enfeksiyonunu ne şekilde azalttığını tarif edebilme (bilgi)
Yerelde mevcut olması halinde, PrEP ve PEP’i; HIV virüsüne maruz kalınma ihtimalinin öncesi ve sonrasında, HIV bulaşma ihtimalini azaltan
yöntemler olarak tanımlayabilme (bilgi)
Herkesin gönüllü, bilinçli ve gizli olarak test yaptırma hakkının olduğunu ve HIV durumlarını açıklamaya mecbur bırakılmaması gerektiğini ifade
edebilme (bilgi)
HIV karşısındaki savunmasızlık durumunun ölçülmesi için test yaptırmanın ve ihtiyaca göre tedaviye erişimin önemini kavrayabilme (tutum)
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Test yaptırmak isteyen bir arkadaşına nasıl destek olacağını gösterebilme (beceri)

CİNSEL SAĞLIK ve ÜREME SAĞLIĞI
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin daha
çok gebeliğin önlenmesi, gebelikten korunma araçları ve bu araçlara erişim, erken yaşta gebe kalmanın ve sık
aralıklarla doğum yapmanın beraberinde getirdiği sağlık riskleri ile toplumda cinsel yolla bulaşan enfeksiyonu
olan insanlar ve bu kişilerin topluma dahil edilmesi; CYBE’den korunma yolları ve HIV testleri ve bu testlerin
gönüllülük esasına dayalı bir şekilde insan onurunu zedelemeden (bilinçli ve gizli bir şekilde) yapılmasına
ilişkin konularla ile ilgili olduğu görülmektedir.

12-15 Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna İlişkin
Bulgular
12-15 yaş grubu için Teknik Rehber’deki temel kavramlar ve konulara ilişkin öğrenme hedeflerinin, 8-10. sınıf
düzeylerinde yer alan derslerin öğretim programlarının kazanımlarındaki karşılığı incelenmiştir. Bu analiz
sonucunda 12-15 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı için kazanımları ilişkilendirilen
dersler belirlenerek, bu dersler arasından da kazanımları en fazla ilişkilendirilen ders belirlenmiştir.
12-15 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
Sağlık Bilgisi ve Trafik öğretim programı kazanımları ardından Sınıf Rehberlik Programı kazanımları olmuştur
(Bkz. Tablo 94). Bu doğrultuda Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı ile Ortaokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında yer alan konulardan yalnızca HIV ve Diğer CYBE
ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusu Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim
programı ve Sınıf Rehberlik Programı kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi ile HIV
ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek konularının öğrenme hedefleri ise Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü dersi ve Sınıf Rehberlik programı kazanımları ile ilişkilendirilememiştir (Bkz: Tablo 94).
Metin Kutusu 107: HIV ve diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü dersi kazanımları:
R.9.29. Kişisel güvenliği için “Hayır!” demeyi alışkanlık hâline getirir.
SB9.1.1.8. Bulaşıcı hastalıklardan korunma yollarını açıklar.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramında HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması
ve Azaltılması konusu öğrenme hedeflerinin Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi ve Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
kitaplarında nasıl yer aldığına ilişkin kanıtlar sunulmuştur.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının sadece HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması,
Tanınması ve Azaltılması konusu kapsamında yer alan “Daha güvenli cinsellik konusunda ısrar edebilme ve
güvenli olmayan cinsel pratikleri reddedebilme becerilerini gösterebilme (beceri)” öğrenme hedefi Sınıf
Rehberlik Programında yer alan “R.9.29. Kişisel güvenliği için “Hayır!” demeyi alışkanlık hâline getirir.” kazanımı
ile ilişkilendirilebilmiştir. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi ile HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve
Destek konularının ise hiçbir öğrenme hedefi söz konusu dersin kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelendiğinde,
tanıdığımız ya da tanımadığımız kişilerden gelen kişisel güvenliği tehdit edecek istek ya da davranışlar karşısında
sınırı çizmenin öneminin vurgulandığı, ‘hayır’ denilmesi gereken durumlar ve nasıl hayır denilebileceği hakkında
açıklamaların yer aldığı, öğrencilerden yaşadıkları bu gibi durumlara anonim bir şekilde örnekler vermelerinin
ve sonra bu örnek olayları canlandırmalarının istendiği ve bu canlandırmalar üzerinde tartışmaların yapıldığı
görülmektedir (Görsel 157).
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Görsel 157: Daha güvenli cinsellik konusunda ısrar edebilme ve güvenli olmayan cinsel pratikleri reddedebilme becerilerini
gösterebilme (beceri) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler

Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelendiğinde,
etkinliklerin “Daha güvenli cinsellik konusunda ısrar edebilme ve güvenli olmayan cinsel pratikleri reddedebilme
becerilerini gösterebilme (beceri)” öğrenme hedefini tam olarak karşıladığı belirlenmiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının sadece HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması,
Tanınması ve Azaltılması konusu kapsamında yer alan “CYBE’lerin (cinsel yolla bulaşma, gebelikte bulaşma,
doğum ve emzirme esnasında bulaşma, kan verme sırasında, şırınga, iğne veya diğer sivri uçlu araçların ortak
kullanımıyla bulaşma vb.,) farklı bulaşma biçimlerini tarif edebilme (bilgi); Cinsel yolla bulaşan HIV ve diğer
CYBE’den korunmanın en etkin yolunun cinsel ilişkiyi ertelemek olduğunu açıklayabilme (bilgi)” öğrenme
hedefleri Sınıf Rehberlik Programı dışında Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf “SB9.1.1.8. Bulaşıcı
enfeksiyonlardan korunma yollarını açıklar.” kazanımıyla ilişkilendirilmiştir. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
ile HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek konularının ise hiçbir öğrenme hedefi söz konusu
dersin kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ders kitabında “SB9.1.1.8. Bulaşıcı enfeksiyonlardan korunma yollarını açıklar.”
kazanımının nasıl yer aldığı incelendiğinde, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgi metnine
yer verilmiştir. Bu bilgi metninde enfeksiyonların bulaşma yolları kapsamında cinsel ilişki yoluyla bulaşan
enfeksiyonlar ifadesine değinilmiştir. Bulaşıcı enfeksiyonlardan korunma yolları kapsamında uyulması gereken
hijyen kuralları, bağışıklık ve aşı konularına bilgi metni olarak ders kitabında yer verildiği tespit edilmiştir (Görsel
158) (MEB, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı, 2019).
Görsel 158: “CYBE’lerin (cinsel yolla bulaşma, gebelikte bulaşma, doğum ve emzirme esnasında bulaşma, kan verme sırasında,
şırınga, iğne veya diğer sivri uçlu araçların ortak kullanımıyla bulaşma vb.,) farklı bulaşma biçimlerini tarif edebilme (bilgi)”;
“Cinsel yolla bulaşan HIV ve diğer CYBE’den korunmanın en etkin yolunun cinsel ilişkiyi ertelemek olduğunu açıklayabilme
(bilgi)” öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunan ders kitabı çalışmalarından örnekler
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Ancak cinsel ilişki yoluyla bulaşan enfeksiyonlar, bulaşma yolları ve alınması gereken önlemlere ilişkin
herhangi bir bilgi metni ya da çalışma ders kitabında yer almamıştır. Bulaşıcı enfeksiyonlar kapsamında
sadece hayvanlardan insanlara bulaşabilecek enfeksiyonlara geniş olarak bilgi metni halinde yer verilmiştir.
Bu nedenlerle Teknik Rehber’de HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusu kapsamında ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında karşılığı bulunamamıştır.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Öğretim Programlarındaki
Durumuna İlişkin Bulgular
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramı kapsamında Teknik Rehber’de 15-18+ yaş grubunda; Gebelik ve
Gebeliğin Önlenmesi, HIV ve AIDS’te Damgalama, Bakım, Tedavi ve Destek; HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili
Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konuları için 29 öğrenme hedefi yer almaktadır. Bu öğrenme
hedeflerinin 11 ve 12. sınıf düzeyi öğretim programları kazanımlarıyla ilişkisi incelenmiş ve bulgular Tablo 97’de
verilmiştir.
Tablo 97. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile MEB Öğretim Programlarında İlişkili
Bulunan Kazanımların Derslere Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)

Kavram

Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı

SRP
(f)

Toplam
(f)

Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi

1

1

HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek

-

-

HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması

-

-

Toplam

1

1

Konular

Dersler

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yalnızca Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Belirtilen bu programın kazanımları Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı kavramı kapsamındaki sadece ‘Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi’ konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmiştir. ‘HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek’ ve ‘HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili
Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konularının öğrenme hedefleri 11-12. sınıf düzeylerinde yer alan
hiçbir öğretim programı kazanımıyla ilişkilendirilememiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramındaki 15-18+ yaş grubundaki 29 öğrenme hedefinden yalnızca
1’i, 11-12. sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlarla yalnızca 1 kez ilişkilendirilmiştir. Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı kavramındaki 28 öğrenme hedefinin hiçbirinin 11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarında
tam karşılığı bulunamamıştır. Bu kavram kapsamındaki 29 öğrenme hedefinin sadece 1’inin 12. sınıf öğretim
programları kazanımlarında kısmen karşılığı bulunmuştur.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri Tablo 98’de verilmiştir.
Tablo 98. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefleri

İlişkilendirilme Durumu

8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: İstenmeyen gebelikler olabilir ve tüm gençlerin sağlıkları ve iyi olmaları için gerekli hizmet ve
korumalara erişebilmesi gerekir.
Okuldayken gebe kalan ergenlik çağındaki bir genç kızın okuldan atılması veya uzaklaştırılmasının bir insan hakkı
ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum)

Kısmen

Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedefinin daha çok insan hakları boyutu ile
öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur. Bu kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen MEB
kazanımlarının sınıf düzeyine göre dağılımı Grafik 46’da verilmiştir.
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Grafik 46. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının
Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı (15-18+ Yaş)
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Grafik 46’da görüldüğü gibi, sadece Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme hedeflerinin, 12.
sınıf öğretim programlarının bir kazanımı ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Ayrıca bu ilişkilendirmenin kısmen
yapılabildiği ve ilişkilendirme sayısının çok az olduğu dikkate alındığında ortaöğretimin ikinci kademesinde de
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı’ temel kavramına hiç yer verilmediği görülmektedir.
11-12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilemeyen öğrenme hedefleri Tablo 99’da verilmiştir.
Tablo 99. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden Öğretim Programlarında Karşılığı
Bulunamayan Öğrenme Hedefleri (15-18+ Yaş)

Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Korunma araçlarının kullanımı; cinsel aktif bireylere gebeliği önleme veya ne zaman çocuk yapmak istediklerini veya yapıp
yapmayacaklarını planlama konusunda yardımcı olur. Gebeliğin planlanması, bireylere ve toplumlara konuyla bağlantılı pek çok fayda sağlar.
(Erkek ve kadın kondomları, korunmaya yönelik haplar, iğneler, implantlar, acil durum korunma araçları gibi) modern korunma araçlarının bireysel
faydalarını ve muhtemel yan etkilerini ve/veya risklerini değerlendirebilme (bilgi)
En uygun yöntemi belirleyici faktörleri (algılanan risk, maliyet, erişilebilirlik) veya cinsel olarak aktif olan bireylerin ne çeşit korunma yöntemleri
kullandığını açıklayabilme (bilgi)
Kondom ve acil durum korunma araçları gibi korunma araçlarını doğru kullanmanın önemini kavrayabilme (tutum)
Çeşitli korunma yöntemleri üzerine konuşma veya bunları kullanma konusunda rahat davranabilme (beceri)
İhtiyacı olduğunda tercih edebileceği bir modern korunma aracına erişme konusunda bir plan geliştirebilme (beceri)
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: İstenmeyen gebelikler olabilir ve tüm gençlerin sağlıkları ve iyi olmaları için gerekli hizmet ve korumalara erişebilmesi gerekir.
Ergen annelerin eğitimlerine devam etmeleri ve okulu tamamlamalarına, üreme sağlığı hizmetlerine ayrımcılık yaşamaksızın erişebilmelerine
yönelik haklarını koruyan yasaları ve politikaları irdeleyebilme (bilgi)
İstenmeyen veya istenen gebeliklerde, gebe bir kadının veya ergen kız çocuğunun faydalanabileceği çeşitli sağlık ve destek hizmetlerini
tanımlayabilme (bilgi)
Güvenli olmayan kürtajın, kadın ve kız çocuklan için ciddi sağlık riskleri taşıdığını anlayabilme (bilgi)
Bir gebeliğin erken veya istenmeyen bir gebelik olması durumunda dahi, gebe kalan kadının veya kız çocuğunun nitelikli, güvenli ve kapsamlı bir
sağlık bakımı ve desteğine erişebilmesi gerektiğinin farkında olabilme (tutum)
İstenen veya istenmeyen bir gebelik yaşayan veya doğum yapan bir arkadaşını ya da sevdiği birini; sağlığı, eğitimi veya iyi oluşu konusunda nasıl
destekleyeceğini gösterebilme (beceri)
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Karşılığı Bulunamayan Öğrenme Hedefleri
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Ebeveyn olmaya hazır olunmadığı veya ebeveyn olmanın mümkün olmadığı hallerde evlat edindirme bir seçenektir.
Evlat edinmenin risklerini ve faydalarını değerlendirebilme (bilgi)
Ebeveyn olmaya hazır olmayan veya ebeveyn olamayan kimseler için evlat edinmenin önemli bir seçenek olduğunu kavrayabilme (tutum)
8.1. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi
Ana Fikir: Sağlıklı bir gebeliğe katkı sunabilecek veya onu tehlikeye atabilecek pratikler vardır.
Sağlıklı bir gebeliğe katkı sunabilecek veya sağlıklı bir gebeliği tehlikeye atabilecek ebeveyn davranışlarını değerlendirebilme (bilgi)
Sağlıklı bir gebeliğin olabilmesinin, yalnızca annenin sorumluluğunda olmadığını kabul edebilme (tutum)
Sağlıklı bir gebeliği desteklemek üzere bir plan hazırlayabilme (beceri)
Ebeveynlere yönelik hizmetlere nasıl erişildiğini gösterebilme (beceri)
8.2. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
Ana Fikir: Doğru bakım, saygı ve destekle; HIV ile yaşayan insanlar ayrımcılıktan uzak, tamamen üretken yaşamlar sürebilir.
HIV ve AIDS ile yaşayan veya bunlardan etkilenen insanların maruz bırakıldığı damgalama ve ayrımcılığın sebeplerini ve etkilerini analiz, edebilme
(bilgi)
Kendi ülkesinde HIV ile yaşayan öncü aktiviteleri tanıyabilme (erkek, kadın ve trans bireyler) ve insanların HIV ile ilgili düşüncelerini nasıl
değiştirebildiklerini ve HIV ile yaşayan başka insanları ne şekilde desteklediklerini tarif edebilme (bilgi)
HIV ile yaşayan insanların başarılarını fark edebilme (tutum)
HIV ile yaşayan insanlar dahil, herkesin damgalanmadan ve ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkını savunabilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: İletişim, uzmanlaşma ve reddetme becerileri; gençlerin istenmeyen cinsel baskıya karşı koymaları ve (tutarlı bir biçimde kondom ve
korunma araçlarının kullanımı gibi) daha güvenli cinsel birliktelikleri talep etmelerine yardımcı olabilir.
Bir insanın talep etme becerilerinin sosyal normlar, güç dengesindeki eşitsizlikler ve karar verme konusunda kendine inanma ve güvenme gibi
unsurlardan etkilenebildiğini akılda tutabilme (bilgi)
İstenmeyen cinsel baskıya karşı koyma ve daha güvenli cinsel ilişki stratejilerini kullanma konusunda iletişim, uzlaşma ve reddetme becerilerini
kullanabilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Aktif cinsel yaşamı olanlar arasında, savunmasızlık durumunu azaltabilecek stratejinin kullanılmasına yönelik karar alabilme; bireyin
öz saygısı, fark edilir savunmasızlık düzeyi, toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel normlar ve akran normlarından etkilenebilir.
Bir kimsenin cinsel anlamda aktif olduğu dönemde, savunmasızlık düzeyini azaltma konusunda alacağı kararları etkileyebilecek tüm muhtemel
unsurları eleştirel olarak değerlendirebilme (bilgi)
Toplumda bazı grupların dışlanması ve ayrımcılığa uğramasının sonucunda, bu gruplara mensup bireylerin HIV ve CYBE karşısındaki
savunmasızlığının arttığının farkında olabilme (tutum)
Sağlık ve iyi olma hali konusunda bireysel bir plan tasarlayarak uygulayabilme (beceri)
Kondoma nasıl erişebileceğini tarif edebilme (beceri)
8.3. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
Ana Fikir: Cinsel sağlık hizmetleri; kondom, HIV testi ve tedavisi sunabilir; diğer bazı hizmetler ise PrEP ve PEP veya İBTES hizmetleri ve
diğer CYBE’lerin teşhis ve tedavisine, korunma araçları ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete yönelik hizmetler sağlayabilir. Bu gibi hizmetler,
insanların HIV karşısındaki savunmasızlık durumlarını değerlendirmesine, tanı ve tedavi hizmetlerine ulaşabilmesine yardımcı olabilir.
HIV karşısındaki savunmasızlık düzeyini azaltmak ve HIV bulaşmasını engellemek için kullanabileceği cinsel sağlık hizmetlerinin değerlendirmesini
yapabilme (bilgi)
Güvenli ve gizli HIV test hizmetine ve PrEP ve PEP gibi diğer hizmetlere nasıl erişilebileceğini tarif edebilme (bilgi)

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin daha çok
gebelikten korunmanın modern yolları ve korunma araçlarına erişim; korunma yolları hakkında konuşabilme ve
kullanmaktan çekinmeme; korunma yollarının doğru kullanım biçimleri; kadınların üreme sağlığı eğitimlerine
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erişim hakları; okul çağında gebe kalan genç kızların eğitim hakkının elinden alınamayacağı; sağlıklı gebeliğin
desteklenmesi ve bu konudaki hizmetlere erişim yolları; HIV ile yaşayan bireylerle tanışabilme ve onları
destekleyebilme; HIV ile yaşayan insanların başarılarını fark ve takdir edebilme; cinsel baskı ve zorbalığa karşı
durabilme; CBYE taşıyan bireylerin topluma dahil edilmesi; sağlıklı ve iyi olma hali için plan geliştirebilme; HIV
testleri ve bu testlerin gönüllülük esasına dayalı bir şekilde insan onurunu zedelemeden (bilinçli ve gizli bir
şekilde) yapılmasına ilişkin kavramsal temellerin oluşumuna yönelik olduğu görülmektedir.

15-18+ Yaş Grubu İçin Belirlenen Öğrenme Hedeflerinin MEB Ders Kitaplarındaki Durumuna
İlişkin Bulgular
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı için 15-18+ yaş grubunda kazanımları ilişkilendirilen tek öğretim
programı Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Bu doğrultuda Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelenmiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında yer alan Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun
öğrenme hedefleri; sadece Sınıf Rehberlik Programının kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. HIV ve AIDS’te
Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek ile HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve
Azaltılması konularının öğrenme hedefleri ise Sınıf Rehberlik programı kazanımları ile ilişkilendirilememiştir
(Bkz: Tablo 97).
Metin Kutusu 108: Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Sınıf Rehberlik Programı kazanımı:
R.12.13. Adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramında Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu öğrenme hedeflerinin
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda nasıl yer aldığına ilişkin kanıtlar sunulmuştur. Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı temel kavramının öğrenme hedefleriyle Sınıf Rehberlik Programının bir kazanımı (R.12.13. Adil
olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu” yapar.) Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun öğrenme
hedefiyle (Okuldayken gebe kalan ergenlik çağındaki bir genç kızın okuldan atılması veya uzaklaştırılmasının
bir insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum)) ilişkilendirilmiştir. HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım,
Tedavi ve Destek ile HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konularının
öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir. Sınıf Rehberlik Programı için
ilişkilendirilen Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu öğrenme hedefinin nasıl yer aldığını belirlemek için
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, adil olmayı güçlendirmek için “hak savunuculuğu”
yapmaya ilişkin adil olmayan durumlar için beynin tepki göstermesini konu alan araştırma sonucu ve sorularına,
hak savunuculuğu yapılması beklenen örnek olaylara ve tartışma sorularına, adil kişilerin özellikleri ve hak
savunuculuğu üzerine uygun müdahale yöntemiyle ilgili bilgi metnine, boşluk doldurma çalışmasına, okul ve
adil davranışlar, okulda hakların korunmasıyla ilgili açık uçlu sorulara yer verildiği gözlenmiştir (Görsel 159)
(Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 2021).
Görsel 159: Okuldayken gebe kalan ergenlik çağındaki bir genç kızın okuldan atılması veya uzaklaştırılmasının bir insan hakkı
ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum) öğrenme hedefiyle ilişkili bulunan etkinlik kitabı çalışmalarından örnekler
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Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, kazanımla ilişkili etkinlik örneğinde söz
konusu öğrenme hedefinin (Okuldayken gebe kalan ergenlik çağındaki bir genç kızın okuldan atılması veya
uzaklaştırılmasının bir insan hakkı ihlali olduğunu kavrayabilme (tutum)) kısmen karşılandığı belirtilebilir.
Etkinlik örneğinde okul ortamında kişilerin (engelli, farklı bireylerin) haklarını savunmaya yönelik davranışlarda
bulunmaya yer verilirken okuldayken gebe kalan bir öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasının insan hakkı ihlali
olduğuna ilişkin bilgiye yer verilmemiştir.

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Temel Kavramının Öğrenme Hedefleri ile İlişkilendirilen Öğretim
Programı Kazanımlarının Yaş Grubuna ve Sınıf Düzeyine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Teknik Rehber’deki Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının tüm konularına ait öğrenme hedefi sayıları
ile MEB öğretim programlarında ilişkili bulunan kazanım sayılarının tüm yaş gruplarına göre dağılımı Grafik
47’de verilmiştir.
Grafik 47. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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Grafik 47’ye göre, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedefleri için tüm yaş gruplarında
çok az ilişkilendirme yapılabilmiştir. Bu çok az olan ilişkilendirmenin yaş gruplarına dağılımı da düzenli bir
seyir izlememektedir. Ayrıca, 5-8 yaş ve 12-15 yaş gruplarında Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusunun
öğrenme hedeflerinden hiçbiri ile öğretim programları kazanımları ilişkilendirilememiştir. Benzer şekilde 9-12
yaş ve 15-18+ yaş grubu için de HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusunun öğrenme hedefleri hiçbir öğretim programı kazanımıyla ilişkilendirilememiştir. Ancak HIV ve
AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek konusunun öğrenme hedeflerinin hiçbir yaş grubunda ve
hiçbir ile öğretim programının kazanımları ile ilişkilendirilemediği görülmektedir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramı öğrenme hedefleriyle tüm sınıf düzeylerinde ilişkilendirilen öğretim
programları kazanımlarının sınıf düzeylerine göre dağılımı incelenmiş ve Grafik 48’de verilmiştir.
Grafik 48. Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Kavramının Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları İle MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Sınıf Düzeylerine Göre Dağılımı
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Grafik 48’e göre, sınıf düzeyleri arttıkça Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı kapsamında yer alan
öğrenme hedefleriyle kazanımların ilişkilendirilme sıklığı düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu kavramın öğrenme
hedefleri okul öncesinden beşinci sınıfa kadar beşer kez ilişkilendirilirken; 5, 7, 8, 10 ve 11. sınıf düzeyinde
öğretim programı kazanımlarının hiçbiriyle ilişkilendirilememiştir. Tüm kademeler içinde öğrenme hedefleri
en fazla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Ortaöğretim 9. sınıf düzeyindeki dersler
incelendiğinde ise bu kavramdaki öğrenme hedefleriyle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi ile Sınıf Rehberlik
ve Yönlendirme Programı öğretim programı kazanımları 3 kez ilişkilendirilmiştir.
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3.2. Genel Bulgular
Bu bölümde Teknik Rehber’in tüm temel kavramları ve yaş grupları birlikte analiz edilerek elde edilen bulgulara
yer verilmiştir. Buna göre ilk olarak Teknik Rehber’deki temel kavramların 5-8 yaş, 9-12 yaş, 12-15 yaş ve 1518+ yaş grubu için belirlenmiş öğrenme hedefi sayıları ile MEB öğretim programlarında ilişkilendirilen kazanım
sayıları Grafik 49’da verilmiştir.
Grafik 49. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedefi Sayıları ile MEB Öğretim Programlarında
İlişkili Bulunan Kazanım Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde İlişkiler; Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik; Sağlık ve İyi Olma Becerileri ile Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramlarına ait öğrenme hedeflerinin
MEB öğretim programlarının kazanımları ile büyük ölçüde ilişkilendirildiği görülmektedir. Ancak, Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak; İnsan Bedeni ve Gelişim; Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme
oranı oldukça düşüktür.
9-12 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde Şiddet ve Şiddetten Korunma
ile Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramlarına ait öğrenme hedefleri büyük ölçüde MEB öğretim programlarının
kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramının konularına ait öğrenme
hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça düşük, Cinsellik ve
Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı ise çok düşüktür.
12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik kavramına ait öğrenme hedefleri büyük ölçüde MEB öğretim programlarının kazanımları ile
ilişkilendirilmiştir. Ancak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri; İlişkiler, İnsan Bedeni ve Gelişim kavramlarının konularına
ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı düşük, Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak ile Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça düşük, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile
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Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının
kazanımları ile ilişkilendirilme oranı ise çok düşüktür.
15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde tüm kavramların konularına
ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı genel olarak çok
düşüktür. Bu yaş grubu için Teknik Rehber’de verilen öğrenme hedeflerinin yaklaşık 1/3’üne karşılık gelebilecek
kazanım bulunabilmiştir.
Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden MEB öğretim programlarında
tam olarak karşılığı bulunan öğrenme hedefi sayıları Grafik 50’de verilmiştir.
Grafik 50. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında Tam
Olarak Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefi Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 57’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehberde yer alan 213 öğrenme hedefinin 68’inin, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 206 öğrenme
hedefinin sadece 11’inin ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 157 öğrenme hedefinin sadece
6’sının tam olarak karşılığı bulunmuştur. Teknik Rehber’in tüm temel kavramlarının konularına ait 717 öğrenme
hedefinden sadece 142’sinin öğretim programlarında tam olarak karşılığı bulunmuştur.
Teknik Rehber’deki öğrenme hedeflerinden MEB öğretim programlarında tam olarak karşılığı bulunan öğrenme
hedefi sayılarının tüm yaş gruplarına ve temel kavramlara göre dağılımı Grafik 51’de verilmiştir.
Grafik 51. Teknik Rehber’deki Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında Tam Olarak Karşılığı Bulunan Öğrenme
Hedefi Sayılarının Yaş Gruplarına ve Temel Kavramlara Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında tam karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin
temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla (11 öğrenme hedefinin 9’u) Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik temel kavramındaki öğrenme hedeflerinin tam karşılığı öğretim programlarının kazanımlarında
bulunabilmiştir. Bunu sırasıyla Şiddet ve Şiddetten Korunma, İlişkiler, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, İnsan
Bedeni ve Gelişim kavramları izlemiştir. Birer öğrenme hedefinin tam karşılığının bulunduğu temel kavramlar
ise Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramları
olmuştur.
9-12 yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında tam karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla (27 öğrenme hedefinden 21’i) Sağlık ve İyi
Olma Becerileri temel kavramında öğrenme hedeflerinin tam karşılığı öğretim programlarında bulunabilmiştir.
Bunu sırasıyla İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, İnsan Bedeni ve Gelişim
kavramları takip etmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarında ise bu
yaş grubunda hiçbir öğrenme hedefinin öğretim programlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır.
12-15 yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında tam karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin
temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla (14 öğrenme hedefinin 4’ü) Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik temel kavramında öğrenme hedeflerinin tam karşılığı öğretim programlarında bulunabilmiştir. Bu
kavramı sırasıyla İlişkiler, İnsan Bedeni ve Gelişim kavramları izlemiş ancak bu kavramlarda da tam karşılanan
öğrenme hedefi sayısı oldukça az olmuştur. Bunun dışında Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı için bu yaş
grubunda sadece bir öğrenme hedefinin tam karşılığı bulunurken Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi
Olma Becerileri, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının bu yaş grubu için
hiçbir öğrenme hedefinin öğretim programlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır.
15-18+ yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında tam karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; tam karşılığı bulunan öğrenme hedefi sayısı az
olmakla birlikte en fazla (11 öğrenme hedefinin 2’si) İnsan Bedeni ve Gelişim ile Şiddet ve Şiddetten Korunma
(19 öğrenme hedefinden 2’si) kavramlarının öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Ayrıca İlişkiler
ile Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramlarındaki öğrenme hedeflerinden birer öğrenme hedefinin
öğretim programlarında tam karşılığı bulunabilmiştir. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri,
Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının öğrenme hedeflerinin ise öğretim
programlarında tam olarak karşılığı bulunamamıştır.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden MEB öğretim programlarında
kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedefi sayıları Grafik 52’de verilmiştir.
Grafik 52. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında
Kısmen Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefi Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 32’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehberde yer alan 213 öğrenme hedefinin 36’sının, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 206
öğrenme hedefinin 63’ünün ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 157 öğrenme hedefinin sadece
22’sinin kısmen karşılığı bulunmuştur. Teknik Rehber’in tüm temel kavramlarının konularına ait 717 öğrenme
hedefinden sadece 153’ünün kısmen karşılığı bulunmuştur.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden MEB öğretim programlarında
kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedefi sayılarının tüm yaş gruplarına ve temel kavramlara göre dağılımı
Grafik 53’te verilmiştir.
Grafik 53. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında
Kısmen Karşılığı Bulunan Öğrenme Hedefi Sayılarının Yaş Gruplarına ve Temel Kavramlara Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel
kavramındaki öğrenme hedeflerinin (12 öğrenme hedefinin 7’si) öğretim programlarında kısmen karşılığının
bulunduğu tespit edilmiştir. Bu kavram dışında, 5-8 yaş grubunda kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin
ait olduğu kavramlar sırasıyla Şiddet ve Şiddetten Korunma, İlişkiler, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, Sağlık
ve İyi Olma Becerileri olmuştur. Bu temel kavramlar dışında İnsan Bedeni ve Gelişim kavramında öğrenme
hedeflerinin sadece biri öğretim programlarında kısmen karşılık bulurken Cinsellik ve Cinsel Davranış ile
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramlarında 5-8 yaş grubunda öğrenme hedeflerinin hiçbiri öğretim
programlarında kısmen düzeyinde karşılık bulamamıştır.
9-12 yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla (37 öğrenme hedefinin 13’ü) İnsan
Bedeni ve Gelişim kavramındaki öğrenme hedeflerinin öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur.
Bu temel kavramı sırasıyla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, İlişkiler, Cinsellik
ve Cinsel Davranış, Şiddet ve Şiddetten Korunma ile Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramları izlemiştir. Cinsel
Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramında ise sadece bir öğrenme hedefi öğretim programlarında kısmen
karşılık bulmuştur.
12-15 yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin kavram alanlarına göre dağılımı incelendiğinde; en fazla (29 öğrenme hedefinin 16’sı) Sağlık ve İyi
Olma Becerileri kavramının öğrenme hedefleri öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilmiştir.
Bu kavramı sırasıyla İnsan Bedeni ve Gelişim, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik,
İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramları
izlemiştir.
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15-18+ yaş grubu için öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin temel kavramlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla (16 öğrenme hedefinin 5’i) Değerler,
Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının öğrenme hedefleri öğretim programlarında kısmen karşılanmıştır. Bu
temel kavramı sırasıyla İnsan Bedeni ve Gelişim, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri,
İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramları izlenmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı kavramlarının birer öğrenme hedefi öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilmiştir.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden MEB öğretim programlarında hiç
karşılığı olmayan öğrenme hedefi sayılarının yaş gruplarına göre dağılımı Grafik 54’te verilmiştir.
Grafik 54. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında Hiç
Karşılığı Olmayan Öğrenme Hedefi Sayılarının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 52’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehber’de yer alan 213 öğrenme hedefinin 109’unun, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 206
öğrenme hedefinin 132’sinin ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 157 öğrenme hedefinin
129’unun MEB öğretim programlarında hiç karşılığı bulunmamıştır. Teknik Rehber’in tüm temel kavramlarının
konularına ait 717 öğrenme hedefinden 422’sinin öğretim programlarında hiç karşılığı bulunamamıştır.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden MEB öğretim programlarında hiç
karşılığı olmayan öğrenme hedefi sayılarının tüm yaş gruplarına ve temel kavramlara göre dağılımı Grafik 55’te
verilmiştir.
Grafik 55. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında Hiç
Karşılığı Olmayan Öğrenme Hedefi Sayılarının Yaş Gruplarına ve Temel Kavramlara Göre Dağılımı
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Teknik Rehber’de 5-8 yaş için yer alan öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında karşılığı bulunmayan
öğrenme hedeflerinin kavram alanlarına göre dağılımı incelendiğinde; Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramının
7 öğrenme hedefinden 6’sının karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, İnsan
Bedeni ve Gelişimi ile Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramları izlemektedir.
Teknik Rehber’de 9-12 yaş için yer alan öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında karşılığı bulunmayan
öğrenme hedeflerinin kavram alanlarına göre dağılımı incelendiğinde; Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
kavramının 37 öğrenme hedefinden 36’sının karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsellik ve Cinsel
Davranış, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak ve Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik
kavramları izlemektedir.
Teknik Rehber’de 12-15 yaş için yer alan öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında karşılığı
bulunamayan öğrenme hedeflerinin kavram alanlarına göre dağılımı incelendiğinde; Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı kavramının 35 öğrenme hedefinden 32’sinin karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsellik ve Cinsel
Davranış, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak ve Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik
kavramları izlemektedir.
Teknik Rehberde 15-18+ yaş grubu için yer alan öğrenme hedeflerinden öğretim programlarında karşılığı
bulunmayan öğrenme hedeflerinin sayısı tüm kavramlar için oldukça fazladır.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarında
karşılanma oranları Grafik 56’da verilmiştir.
Grafik 56. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Konularına Ait Öğrenme Hedeflerinden MEB Öğretim Programlarında Tam
ve Kısmen Karşılığı Olanlar ile Hiç Karşılığı olmayan Öğrenme Hedeflerinin Oranları
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Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden yaklaşık %20’sinin MEB öğretim
programlarında tam olarak karşılığı bulunurken, yaklaşık %21’inin kısmen karşılığı bulunmuştur. Ancak,
öğrenme hedeflerinin yarıdan fazlasının (%59) MEB öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
Teknik Rehber’deki temel kavramların tüm yaş gruplarına ait öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen MEB ders
sayıları Grafik 57’de verilmiştir.
Grafik 57. Teknik Rehber’deki Temel Kavramların Öğrenme Hedeflerinin İlişkilendirildiği MEB Ders Sayılarının Yaş Gruplarına
ve Temel Kavramlara Göre Dağılımı
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5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’deki temel kavramlarının öğrenme hedeflerinin ilişkilendirildiği MEB ders
sayıları incelendiğinde; İlişkiler temel kavramı, OÖ; SRP, HB, GS, Türkçe, YD, BEO dersleri; Sağlık ve İyi Olma
Becerileri temel kavramı; OÖ, SRP, HB, GS, BEO, Türkçe ve Mü. dersleri olarak toplamda 7 dersin kazanımları
ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı; sadece SRP ve HB dersi ile Cinsellik
ve Cinsel Davranış temel kavramı ise yine sadece SRP ile ilişkilendirilmiştir.
9-12 yaş grubunda Teknik Rehber’in temel kavramlarının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen MEB dersleri
incelendiğinde; Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramına ait öğrenme hedefleri SRP, SB, İHYD, Türkçe,
GS, Mü., BES, DKAB, BTY, TG dersleri ile İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramına ait öğrenme hedefleri SRP,
SB, İHYD, FB, YD, BES, GS, Mü., DKAB olarak toplam onar dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Cinsellik
ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramlarına ait öğrenme hedefleri bir programın
(SRP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’in temel kavramlarının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen MEB öğretim
programlarının kazanımlarının ait olduğu derslere göre dağılımı incelendiğinde Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik temel kavramına ait öğrenme hedefleri 10 dersin kazanımları ile, İlişkiler ile Sağlık ve İyi Olma
Becerileri temel kavramlarına ait öğrenme hedefleri SRP, DKAP, SBTK, TDE, Türkçe, GS, Mü., YD dersleri olarak
toplamda sekiz farklı dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramına ait
öğrenme hedefleri SRP ve SBTK olmak üzere iki dersin, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramına ait
öğrenme hedefleri ise sadece SRP kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’in temel kavramlarının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen MEB öğretim
programlarının kazanımlarının ait olduğu derslere göre dağılımı incelendiğinde Toplumsal Cinsiyeti Anlamak
temel kavramına ait öğrenme hedefleri SRP, YD, AİİT dersleri; Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramına
ait öğrenme hedefleri SRP, YD, TDE dersleri olarak toplamda üçer dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramlarına
ait öğrenme hedefleri bir programın (SRP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
Teknik Rehber’deki temel kavramların öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen MEB kazanımlarının sınıf düzeyine
göre dağılımı Grafik 58’de verilmiştir.
Grafik 58. Teknik Rehber’in Temel Kavramlarının Öğrenme Hedefleriyle İlişkilendirilen MEB Kazanımlarının Sınıf Düzeyine
Göre Dağılımı
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Teknik Rehber’deki temel kavramların öğrenme hedefleri en fazla 3 ve 4. sınıf düzeylerindeki MEB öğretim
programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunu sırasıyla 6, 2 ve 5. sınıf düzeyleri izlemiş ve en az ilişkilendirme
11-12. sınıf düzeylerinde olmuştur.
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4.Sonuç ve Öneriler
4.1. Sonuçlar
Bu bölümde sonuçlar Teknik Rehber’in sekiz temel kavramına göre iki alt başlıkta verilmiştir. İlk olarak her
bir temel kavramın öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarında karşılık bulma durumu ve karşılığı
bulunan öğrenme hedeflerinin MEB ders kitaplarında ele alınma durumuna ilişkin sonuçlar 5-8 yaş, 9-12 yaş,
12-15 yaş ve 15-18+ yaş gruplarına göre verilmiştir. Ardından tüm kavram ve yaş grupları birlikte analiz edilerek
elde edilen genel sonuçlar yer verilmiştir.

İlişkiler Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda MEB kazanımları İlişkiler temel kavramı öğrenme hedeflerinden en fazla Arkadaşlık, Sevgi
ve Romantik İlişkiler ile Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konuları öğrenme hedefleriyle, en az ise Uzun Vadeli
Birliktelikler ve Ebeveynlik konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. Bu yaş grubunda kazanımları
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı ve Hayat Bilgisi öğretim
programı olmuştur. Teknik Rehber’de bu yaş grubu için belirlenmiş olan 37 öğrenme hedefinin 21’i tam olarak,
7’si kısmen karşılanırken, 9 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
5-8 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 3. sınıf düzeyinde ve en az ilişkilendirme ise okul öncesi eğitim
programlarının kazanımları ile yapılabilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin
aile ve arkadaşlık kavramı, aile içi rol ve sorumluluklar, aile değerleri ve arkadaşlıkların temel değerleri ile
ilgili olduğu belirlenmiştir. Ancak, farklı aile modelleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin aile içindeki rol ve
sorumluluklar üzerindeki etkisi, aile değerlerinin çocukların değerlerine etkisi, farklı evlilik biçimlerini (kendi
eşini seçme, görücü usulü evlenme vb. gibi konuları) temel alan öğrenme hedeflerinin bu yaş düzeyindeki
öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Hayat Bilgisi 1, 2 ve 3. sınıf ders kitapları ile Sınıf Rehberlik
Programı’nın 1, 2, ve 3. sınıflar için hazırlanan etkinlik kitapları incelenmiştir. Aileler konusu kapsamındaki
öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların Hayat Bilgisi ders kitaplarında büyük ölçüde karşılığı
bulunurken, İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen karşılığı bulunmuştur. Arkadaşlık, Sevgi ve
Romantik İlişkiler konusu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanımların Hayat Bilgisi ders
kitaplarında ve İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlik kitaplarında büyük ölçüde karşılığı bulunmuştur. Hoşgörü,
Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin
de ders kitapları kapsamında karşılandığı belirlenmiştir. Ancak “Tüm insanların, farklılıklarına rağmen topluma
nasıl katkı sağlayabileceklerine dair örnekler verebilme (bilgi); İnsanlarla dalga geçmenin ne gibi zararları
olabileceğini sayabilme (bilgi)” öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda önerilen
etkinlikte karşılığı bulunamamıştır. Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamında sadece Hayat
Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen “‘Aile’ ve ‘evlilik’ kavramlarını tanımlayabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin
özellikle aile kavramını tanımlayabilme yönü ile Hayat Bilgisi kitaplarında karşılığı bulunurken; ders kitaplarında
evlilik kavramına yönelik herhangi bir çalışma tespit edilememiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımları İlişkiler temel kavramı öğrenme hedeflerinden en fazla Hoşgörü, Kapsama
ve Saygı konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusundaki öğrenme
hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
programlar Sınıf Rehberlik Programı ile Sosyal Bilgiler öğretim programı olmuştur. Teknik Rehber’de bu yaş
grubu için belirlenmiş olan 39 öğrenme hedefinin 18’i tam olarak, 5’i kısmen karşılanırken, 16 öğrenme hedefi
ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
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9-12 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 4. sınıf ve en az ilişkilendirme ise 6. sınıf öğretim programlarının
kazanımları ile yapılabilmiştir. 4. sınıf düzeyindeki öğretim programları kazanımları bu kavram kapsamında
en çok Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle ve Sınıf Rehberlik Programı ile Sosyal
Bilgiler dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin;
alınan kararlarda ailenin rolü, aile içi rol ve sorumluluklar, sevgiyi doğru ifade edebilme, ilişkilerdeki rol ve
sorumlulukları bilme, hoşgörünün önemini anlayabilme ve hoşgörülü olabilme gibi konularla ilgili olduğu
belirlenmiştir. Ancak; aile ilişkilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizlik durumlarının ilişkilere yansıması,
damgalama ve ayrımcılık, EYZE ve kültürün ilişkiler üzerindeki etkisi gibi konuları temel alan öğrenme
hedeflerinin bu yaş düzeyindeki öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
İlişkiler temel kavramına yönelik olarak 9-12 yaş grubu öğrenme hedefleri için Sınıf Rehberlik Programının 4
ve 7. sınıf etkinlik kitapları ile 4, 5, 6 ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı incelenmiştir. İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’nda ilişkilendirilen kazanımlar karşılığında önerilen etkinliklerin karar verme sürecini etkileyen
faktörler, hak savunuculuğu ve duygularla ilgili olduğu, bu konu kapsamında kazanımlarla ilişkilendirilen
Aileler konusunun öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Benzer şekilde Sosyal Bilgiler
ders kitaplarında “Farklı aile bireylerinin rollerini, haklarını ve sorumluluklarını tanımlayabilme (bilgi)” öğrenme
hedefinin karşılandığı, ancak “Hastalık nedeniyle etkilenmiş olan ailelere yönelik empati gösterebilme (beceri)”
öğrenme hedefi için ilişkilendirilen kazanıma yönelik ders kitabındaki verilen çalışmalarda sadece empati
konusuna odaklanıldığı, hastalık boyutuna yer verilmediği belirlenmiştir. Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
konusu kapsamında sadece Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin kısmen
karşılandığı belirlenmiştir. Ancak, “Büyüme çağında bir başkasına yönelik arkadaşlık ve sevgi ifadelerinin farklı
biçimlerini tanımlayabilme (bilgi); Büyüdükçe arkadaşlığı ve sevgiyi bir başkasına ne şekilde ifade ettiği üzerine
düşünebilme (beceri)” öğrenme hedeflerinin verilen etkinlik örneklerinde karşılığı bulunamamıştır. Hoşgörü,
Kapsama ve Saygı konusu kapsamında İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinin
özellikle duygularla ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili etkinlikler olması nedeniyle bu konu kapsamındaki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilememiştir. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki zorbalık ve zorbalıkla
baş etme yolları ile ilgili etkinliklerin ilişkilendirildikleri öğrenme hedeflerini kısmen karşıladığı, öğrenme
hedeflerindeki “taciz” boyutunun bu etkinliklerde ele alınmadığı belirlenmiştir. Sosyal Bilgiler ders kitaplarında
verilen çalışmaların ise ilişkilendirilen öğrenme hedeflerini karşıladığı belirlenmiştir. Uzun Vadeli Birliktelikler
ve Ebeveynlik konusu kapsamında İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda verilen etkinlik örneğinde “İyi bir
ebeveyn olmanın ne anlama geldiğine ilişkin kendi değer yargıları ve inançları üzerinde düşünebilme (beceri)”
öğrenme hedefinin etkinlikte karşılanamadığı belirlenmiştir. Bu konu kapsamında Sosyal Bilgiler öğretim
programının kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerine (Çocukların erken yaşta zorla evlendirilmesini
tanımlayabilme (bilgi), Tüm insanların; evlenmek isteyip istemediklerine, ne zaman ve kiminle evleneceklerine
kendilerinin karar verebilmeleri gerektiğini anlayabilme (tutum)) ders kitabındaki metin ve çalışmalarla kısmen
değinildiği, kitaplarda çocuk hakları konusunun genel olarak ele alındığı, öğrenme hedeflerinde belirtilen
konulara yer verilmediği belirlenmiştir.
12-15 yaş grubunda MEB kazanımları İlişkiler temel kavramı öğrenme hedeflerinden sırasıyla en fazla Hoşgörü,
Kapsama ve Saygı ile Aileler konuları öğrenme hedefleriyle, en az ise Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik
konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. Bu yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle
en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı ile İngilizce öğretim programı olmuştur. Teknik
Rehber’de bu yaş grubu için belirlenmiş olan 36 öğrenme hedefinin 5’inin tam, 8’inin kısmen karşılığı
bulunurken, 23 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda İlişkiler kavramının öğrenme hedefleri en fazla 10. sınıf ve en az ise 9. sınıf öğretim
programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 10. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları bu kavram
kapsamında en çok Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleriyle ve Sınıf Rehberlik Programı
ile İngilizce dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin; yaş ile gelen rol ve sorumluluklar, ergenlik döneminden kaynaklı olan aile içi çatışmalar ve çözüm
yolları, ilişkilerin kişide bıraktığı etkiler gibi konular ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Ancak; sağlıklı aile işleyişi,
farklı arkadaşlık ilişkileri, eşitsizliğin ilişkilere olan etkisi, damgalama ve ayrımcılık gibi kavramların ilişkiye olan
325

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

etkileri, uzun vadeli birlikteliklerin getirdiği rol ve sorumluluklar gibi konuları temel alan öğrenme hedeflerinin
bu yaş düzeyindeki öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
İlişkiler temel kavramına yönelik olarak 12-15 yaş grubu öğrenme hedefleri için Sınıf Rehberlik Programının 8,
9 ve 10. Sınıf Etkinlik Kitapları ile 8 ve 10. sınıf İngilizce ders kitaplar incelenmiştir. Aileler konusu kapsamında
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinde tam olarak karşılandığı görülmektedir. Sadece Aileler konusunun
öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen kazanımların İngilizce ders kitaplarında kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin genel olarak karşılandığı ancak “Farklı ilişki biçimlerine ilişkin duyguları yönetme yolları
gösterebilme (beceri)” öğrenme hedefinin karşılığının etkinlik örneğinde bulunamadığı belirlenememiştir.
Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
“Damgalanma ve ayrımcılığa maruz bırakıldığında destek isteyebilme (beceri)” öğrenme hedefinin kısmen
karşılandığı belirlenmiştir. Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen “EYZE veya istenmeyen ebeveynlik konusunda kaygıları bulunuyorsa destek
arayabilme (beceri)” öğrenme hedefinin ise Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneği ile
karşılanamadığı belirlenmiştir.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları İlişkiler temel kavramı öğrenme hedeflerinden sadece Hoşgörü, Kapsama
ve Saygı ile Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konuları öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. Aileler
ile Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri hiçbir kazanımla ilişkilendirilememiştir.
Bu yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar, Sınıf Rehberlik Programı
ile Müzik dersi öğretim programı olmuştur. Teknik Rehber’de bu yaş grubu için belirlenmiş olan 27 öğrenme
hedefinin yalnızca 1’inin 11 ve 12. sınıf öğretim programlarının kazanımlarında tam karşılığı bulunurken 2’sinin
de kısmen karşılığı bulunmuştur. Öğrenme hedeflerinin çok büyük bir bölümü (24 öğrenme hedefi) ise 11 ve
12. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
15-18+ yaş grubunda İlişkiler kavramındaki öğrenme hedefleri, daha çok 11. sınıf kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
11-12. sınıf düzeylerinde en çok ilişkilendirme Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleri ile
olurken iki sınıf düzeyi için de Aileler ile Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri
ile ilişkili hiçbir kazanım bulunamamıştır. 12. Sınıf kazanımları Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu
ile de ilişkilendirilemezken 11. sınıf düzeyinde bir kazanım ile ilişki bulunabilmiştir. Öğretim programlarında
karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok toplumsal kapsayıcılığın sağlanması, ayrımcılığın önlenmesi
ile ilişkilerdeki zorlukların çocuklar üzerine etkisi üzerinde de durulduğu görülmektedir. Ancak; sağlıklı ve
sağlıksız cinsel ilişkiler, cinsel ilişkilerin aile ilişkilerini nasıl etkilediği, sevgi ve cinsellik arasındaki ilişki, evlilik
ve uzun vadeli birlikteliklerin olumlu ve olumsuz yanları ve gerektirdiği sorumluluklar gibi konuları temel alan
öğrenme hedeflerinin bu yaş düzeyindeki öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
15-18+ yaş grubunda İlişkiler kavramının öğrenme hedefleri sadece 11. sınıf öğretim programları kazanımları ve
Müzik dersi kazanımları ile daha çok ilişkilendirilmiştir. 11-12. sınıf düzeylerinde en çok ilişkilendirme Hoşgörü,
Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme hedefleri ile olurken iki sınıf düzeyi için de Aileler ile Arkadaşlık, Sevgi ve
Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri ile ilişkili hiçbir kazanım bulunamamıştır. 11. ve 12. Sınıf Müzik
Dersi Öğretmen Kılavuzlarındaki etkinlikler incelendiğinde, etkinliklerin Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusu
kapsamındaki öğrenme hedeflerini karşılamadığı, damgalama ve ayrımcılığın olumsuz etkileri, damgalama
ve ayrımcılığa karşı savunuculuk yapabilmeye yer verilmediği tespit edilmiştir. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabındaki çalışmanın Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusundaki öğrenme hedefini
(İlişkilerdeki zorlukların, çocukların iyi olma halini etkileme biçimlerini tarif edebilme (bilgi)) kısmen karşıladığı
belirtilebilir. Ders kitabındaki çalışmalarda ilişkilerdeki zorluklar üzerinde durulmamış, bireysel olarak iyi oluş
hali ile duygular arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır.
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İlişkiler kavramı öğrenme hedefleri için 5-8 yaş grubunda en fazla Arkadaşlık, Sevgi ve Romantik İlişkiler
konusunun, 9-12, 12-15 ve 15-18+ yaş grupları için ise Hoşgörü, Kapsama ve Saygı konusunun öğrenme
hedefleri ile öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir. Tüm yaş grupları için en az ilişkilendirilen
konu ise Uzun Vadeli Birliktelikler ve Ebeveynlik konusu olmuştur. 15-18+ yaş grubunda Aileler ve Arkadaşlık,
Sevgi ve Romantik İlişkiler konularının öğrenme hedefleri ise MEB kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
Bu durum İlişkiler kavramı kapsamında Teknik Rehber’de yer alan konuların ve öğrenme hedeflerinin öğretim
programlarında bütüncül bir anlayışla yer almadığını göstermektedir.
Ayrıca okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim kademesinin sonuna kadar tüm sınıf düzeylerinde
kazanımları en fazla ilişkilendirilen sınıf düzeyi 3. sınıf düzeyi ve özellikle Sınıf Rehberlik Programı ve Hayat Bilgisi
dersi kazanımları olmuştur. Okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim kademesi 12. sınıf düzeyine kadar
tüm sınıf düzeylerinde kazanımlarla ilişkilendirme bulunurken kazanımları en az ilişkilendirilen sınıf düzeyleri
ise 11 ve 12. sınıf kazanımları olmuştur. Sınıf düzeyi yükseldikçe öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanım
sayısı düşüş göstermiştir. Ayrıca, bu temel kavram kapsamında öğretim programlarında kısmen ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin büyük çoğunluğunun ders kitaplarında karşılığı ya hiç bulunamamış ya da cinsellikle
bağlantılı olan kısımlarının karşılığı bulunamamıştır.

Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden en fazla Değerler ve Cinsellik konusu öğrenme
hedefleriyle, en az ise İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konusundaki öğrenme hedefleriyle
ilişkili kazanım bulunmuştur. Bu yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
öğretim programları Görsel Sanatlar ve Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan
11 öğrenme hedefinin 9’u tam olarak karşılanırken, 2 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla kısmen
ilişkilendirilmiştir.
5-8 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 2 ve 3. sınıf düzeyinde ve en az ilişkilendirme ise okul öncesi ve 1.
sınıf öğretim programlarının kazanımları ile yapılabilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin eşitlik, kabul, hoşgörü, insan hakları gibi konularda temel bilgi, beceri ve tutumları geliştirmeye
yönelik olduğu belirlenmiştir Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramında bu yaş grubunda hiç
ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefi bulunmamıştır.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Görsel Sanatlar Öğretmen Kılavuzu ile Sınıf Rehberlik
Program’ının 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanan etkinlik kitapları incelenmiştir. Değerler ve Cinsellik konusunun
Görsel Sanatlar öğretim programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin bazılarının Görsel Sanatlar
Dersi Öğretmen Kılavuzu’nda verilen etkinlik örneklerinde kısmen karşılandığı bazılarının ise karşılanmadığı
belirlenmiştir. Bu konunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri için
ise İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda önerilen etkinliklerin öğrenme hedeflerini kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin öğrenme hedeflerini
(İnsan haklarının herkes için geçerli olduğunu ve herkesin insan haklarına saygı duyulması gerektiğini kabul
edebilme (tutum); İnsanların haklarını desteklediğini ifade edebilme (beceri)) karşılamadığı belirlenmiştir.
Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin
Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuzu’nda verilen uygulama örneğinde söz konusu öğrenme hedefinin
kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Bu konunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefleri (Kendilerini, hissettiklerini ve bedenlerini anlamalarına yardımcı olan (aileler, başka bireyler, akranları,
topluluklar, medya ve sosyal medya gibi) bilgi kaynaklarını sıralayabilme (bilgi) için İlkokul Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin öğrenme hedeflerini karşılamadığı belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden en fazla İnsan Hakları ve Cinsellik konusu
öğrenme hedefleriyle, en az ise Değerler ve Cinsellik konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili kazanım
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bulunmuştur. Hiç ilişkilendirilemeyen konu ise Kültür, Toplum ve Cinsellik olmuştur. Bu yaş grubunda
kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen öğretim programları sırasıyla İnsan Hakları, Yurttaşlık
ve Demokrasi dersi öğretim programı; Sınıf Rehberlik Programı ile Yabancı Dil-İngilizce dersi öğretim programı
olmuştur. 9-12 yaş grubundaki 15 öğrenme hedefinin sadece 2’si tam olarak ilişkilendirilirken; 5 öğrenme
hedefi bu düzeylerdeki kazanımlarla kısmen ilişkilendirilmiştir. Ancak, 8 öğrenme hedefi MEB kazanımlarıyla
hiç ilişkilendirilememiştir.
9-12 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 4. sınıf düzeyinde ve en az ilişkilendirme 7. Sınıf düzeyindeki kazanımlar
ile yapılabilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; toplumsal cinsiyet rolleri;
aile ve toplumun sahip olduğu değer ve tutumların davranış ve karar verme üzerine etkileri; cinsel sağlık ve
üreme sağlığına ilişkin sahip olunan insan hakları; cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin insan haklarına etki
eden ulusal ve uluslararası kanunlar; insan hakkı ihlaline uğrayan bireyler; cinsel sağlık ve üreme sağlığına
ilişkin bireyin almış olduğu kararlara saygılı bir tutum geliştirmeye yönelik olduğu belirlenmiştir. Değerler,
Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramında bu yaş grubunda hiç ilişkilendirilmeyen öğrenme hedefleri;
bireylerin seks ve cinsellikle ilgili bilgilere erişimde etkili olan değer ve tutumların kaynakları hakkında bilgi
sahibi olmaları, ebeveynlerin değer öğretiminde izledikleri yöntem ve roller, cinsellik anlayışını etkileyen
faktörler, farklı kültürlerde ergenliğin deneyimlenme biçimi, cinsellikte ya da insan haklarına ilişkin pratiklerde
her bireyin saygıyı hak ettiği ile ilişkili olduğu görülmektedir.
9-12 yaş grubunun öğrenme hedeflerine yönelik olarak İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı ile
İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir. Bu temel kavram kapsamında yer alan
İnsan Hakları ve Cinsellik konusu kapsamında İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabında verilen
çalışmalarla söz konusu öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Bu temel kavram kapsamında
öğrenme hedefleri Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla en fazla ilişkilendirilen İnsan Hakları ve Cinsellik
ile Değerler ve Cinsellik konularının öğrenme hedeflerinin ise İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki
etkinlik örneklerinde kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
12-15 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden en fazla Kültür, Toplum ve Cinsellik
konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise İnsan Hakları ve Cinsellik konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili
kazanım bulunmuştur. Bu yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen öğretim
programları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi (İHYD) dersi öğretim programı ile Sınıf Rehberlik Programı
ve Tarih dersi öğretim programı olmuştur. 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 14 öğrenme hedefinin 4’ü
tam olarak karşılanırken, 5’i ise kısmen ilişkilendirilmiştir. Ancak, 5 öğrenme hedefi MEB kazanımlarıyla hiç
ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedefleri, en fazla 8. sınıf kazanımlarıyla, daha sonra sırasıyla
10. ve 9. sınıf düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme
hedeflerinin; cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkında sahip olunan değerleri betimleyebilme ve bu değerlerin
karar verme davranışlarını nasıl etkilediğini tarif edebilmenin yanında, insan haklarının herkes için olduğu,
gündelik yaşamda bireylerin faydalandığı hakların neler olduğu, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel normları
betimleyebilme ve son olarak bu normların zaman içerisinde değişebileceğini kavrayabilmesi ile ilgili olduğu
belirlenmiştir. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramında bu yaş grubunda hiç ilişkilendirilmeyen
öğrenme hedeflerinin daha çok bu yaş grubunda olan bireylerin sahip olduğu değerleri savunabilmesi, insan
haklarına ve çocuk haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelerin farkında olmaları, içinde bulunulan toplumun
cinsel davranışları etkileyen sosyal ve kültürel normlarının zaman içerisinde değişebileceğinden hareketle
eleştirel bir bakış açısıyla sorgulayabilmesi ile ilgili olduğu saptanmıştır.
12-15 yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen öğretim programları kapsamında T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersi ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir. Değerler ve Cinsellik
konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi “Farklı değer,
inanç ve tutumlara yönelik hoşgörü ve saygı göstermenin önemini fark edebilme (tutum)” ders kitabında
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verilen metin ve çalışmalarda yer almamıştır. Bu konunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin bazılarının Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinde tamamen
karşıladığı bazılarının ise kısmen karşılandığı belirlenmiştir. İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun T.C. İnkılap
Tarihi ve Atatürkçülük dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin ders kitabında yer alan bu metin
ve çalışmalarda karşılandığı; ancak bu konunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen aynı
öğrenme hedefinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinde kısmen karşıladığı
belirlenmiştir. Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin bir kazanımıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefinin ders kitabında verilen metin ve çalışmalarla öğrenme hedefini karşıladığı
belirlenmiştir.
15-18+ yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen öğretim programları, Sınıf
Rehberlik ve Yönlendirme Programı ile Yabancı Dil-İngilizce öğretim programı olmuştur. Bu yaş grubunda
kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen öğretim programları 16 öğrenme hedefinin yalnızca
1’nin kazanımlarda tam olarak karşılığı bulunurken, 5 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla kısmen
ilişkilendirilmiştir. Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramında yer alan öğrenme hedeflerinin
neredeyse yarısından fazlası (10) bu düzeylerdeki MEB kazanımlarıyla ilişkilendirilememiştir.
15-18+ yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedefleri en fazla 11. sınıf kazanımlarıyla, en az ise 12. sınıf
düzeylerindeki kazanımlarla ilişkilendirilmiştir. Öğretim programlarında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin
cinsel sağlık ve üreme sağlığına ilişkin bireylerin geliştirmiş oldukları değerlerle karşılaştırma yapabilmesi; sahip
olduğu değerlerin cinsel davranışları yönetebileceği; kendi değerleri ile örtüşen cinsel davranışları bireylerin
benimseyebilmesi; insan hakları savunuculuğunu farklı ortamlarda yapabilmesi; cinsel sağlığı ve üreme
sağlığına ilişkin insan haklarının destekçisi olabilme ile ilgili olduğu saptanmıştır.
15-18+ yaş grubunda kazanımları en fazla ilişkilendirilen öğretim programları kapsamında Yabancı Dilİngilizce ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir. Değerler ve Cinsellik konusunun
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda önerilen etkinlikle kısmen karşıladığı belirlenmiştir.
Bu konunun Yabancı Dil dersi ile ilişkilendirilen öğrenme hedefinin de önerilen çalışmalarla karşılandığı
belirlenmiştir. Kültür, Toplum ve Cinsellik konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefinin de Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda önerilen etkinlikle kısmen karşılandığı
belirlenmiştir.
5-8 yaş, 9-12 yaş ve 12-15 yaş gruplarında sırasıyla en fazla Değerler ve Cinsellik; İnsan Hakları ve Cinsellik;
Kültür, Toplum ve Cinsellik konularının öğrenme hedefleriyle öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir.
15-18+ yaş grubunda ise belirgin bir şekilde öne çıkan bir konu bulunmamaktadır. Yaş gruplarına göre en az
ilişkilendirilen konular değerlendirildiğinde; 5-8 yaş grubunda İnsan Hakları ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve
Cinsellik konularının; 9-12 yaş grubunda Değerler ve Cinsellik ile Kültür, Toplum ve Cinsellik konularının; 12-15
yaş grubunda İnsan Hakları ve Cinsellik konusunun öğrenme hedeflerinin kazanımlarla en az ilişkilendirildiği
ya da hiç ilişkilendirilmediği görülmektedir. Son olarak, 15-18+ yaş grubunda ise hiçbir konunun öğrenme
hedefinin kazanımlarla belirgin bir şekilde ilişkilendirilmediği görülmektedir.
Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramı kapsamında yer alan öğrenme hedefleriyle kazanımların
ilişkilendirilme sıklığı ilkokul 4. sınıfa kadar düzenli bir şekilde artış göstermiş, ardından sınıf düzeylerine göre
düzensiz bir seyir izlediği belirlenmiştir. Diğer taraftan, tüm kademeler içinde öğrenme hedefleri en fazla 8.
sınıf düzeyi kazanımlarıyla; en az 7. sınıf düzeyi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
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Toplumsal Cinsiyeti Anlamak Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden en fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar
ve Önyargılar ile Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusu, en az Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal
Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkili kazanım bulunmuştur. Bu
yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen öğretim programları Sınıf Rehberlik
Programı ve Hayat Bilgisi öğretim programlarıdır. 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 12 öğrenme hedefinin 5’i
tam olarak karşılanırken, 4 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
5-8 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 3. sınıf ve en az 1. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile
yapılabilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; cinsiyetten bağımsız
olarak tüm insanların eşit oranda değerli olduğunu, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve böyle bir durumda
nereden destek alınabileceğini bilmeye ilişkin olduğu belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel
kavramı kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok toplumsal cinsiyet kavramının
kavramsal temelleri ile ilgili olduğu, biyolojik ve toplumsal cinsiyet farkı ile cinsiyet ve toplumsal cinsiyetle ilgili
bilgi kaynaklarına ilişkin olduğu görülmektedir.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 3. Sınıf Hayat Bilgisi
Ders Kitabı incelenmiştir. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusunun
Sınıf Rehberlik Programı kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefleri (Farklı cinsiyetlerden insanlara adaletsiz ve eşitsiz davranılmasının yanlış ve
onları insan haklarına aykırı olduğunun farkına varabilme (tutum)) İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda
verilen etkinlik örneği ile karşılanmadığı belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun
Sınıf Rehberlik Programı ve Hayat Bilgisi öğretim programlarının kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerinin de kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden en fazla Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
(TCTŞ) konusu, en az Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun öğrenme hedefleriyle
ilişkili kazanım bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen
programlar Sınıf Rehberlik Programı ile İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi öğretim programlarıdır. 9-12
yaş grubu için belirlenmiş olan 24 öğrenme hedefinin 10’u tam olarak karşılanırken, yarısı (12) bu düzeylerdeki
kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
9-12 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 4. sınıf ve en az 5. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile
yapılabilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; toplumsal cinsiyet rollerini
etkileyen faktörler, cinsiyet kimliğine saygı gösterme, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve güç dengesizlikleri,
cinsiyetlere ilişkin kalıpyargı ve önyargıların yol açtığı etkiler, toplumsal cinsiyet şiddetinin tanınması,
bunun örneklerinin sıralanması, bu tür şiddetin insan hakkı ihlali olduğunun fark edilmesine ilişkin olduğu
belirlenmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin daha çok toplumsal
cinsiyet rollerini etkileyen sosyal, kültürel, dini inanışlar, cinsiyet kimlikleri ve bu kimliklere saygı, toplumsal
cinsiyet eşitsizlikleri ve güç dengesizlikleri, toplumsal cinsiyet temelli farkların sömürü ve eşitsiz muameleye
açık olması ile ilişkili olduğu saptanmıştır.
9-12 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak 4, 5, 6 ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitapları ile İlkokul ve
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir. Toplumsal
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusu kapsamında Sosyal Bilgiler öğretim
programı kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden bazılarının kısmen karşılandığı, bazılarının
ise tam karşılandığı görülmektedir. Bu konu kapsamında Sosyal Bilgiler öğretim programının; “Kendi cinsiyet
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kimliğini kabullenebilme ve başkalarının cinsiyet kimliğine saygı gösterebilme” öğrenme hedefinin kısmen
karşıladığı, farklılıklar ve farklılıklara saygıya odaklanan ders kitabındaki çalışmalarda cinsiyet kimliğine vurgu
yapılmadığı belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu kapsamında Sosyal
Bilgiler öğretim programının ve Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin de
kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri için ders kitaplarında verilen çalışmalarda toplumsal cinsiyet
temelli şiddete ve zorbalık türlerinde tanım olarak cinsel zorbalık ve sanal zorbalık tanımlanmış olmasına
rağmen toplumsal cinsiyet temelli şiddetle ilişkilendirilmemiştir.
12-15 yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden en fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp
Yargılar ve Önyargılar konusu, en az Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normlarının Toplumsal İnşası
konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkili kazanım bulunmuştur. 12-15 yaş grubunda kazanımları öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi
öğretim programlarıdır. 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 25 öğrenme hedefinin hiçbirinin kazanımlarda
tam karşılığı bulunamazken, 14 öğrenme hedefi bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda en fazla ilişkilendirme 8. sınıf ve en az 10. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile
yapılabilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; daha çok günlük yaşamda
karşılaşılabilecek durumlarla ilgili olduğu, bu yaş grubunun bilinçli olması gerektiği flört şiddeti, toplumsal
cinsiyet temelli kalıp yargı ve ön yargıların insanların muamele görme biçimleri, yapabilecekleri tercihleri
etkileyebileceği, toplumsal cinsiyet rollerinin hayat planlanmasına ilişkin kararları etkilemesi ile ilgili olduğu
belirlenmiştir. Özellikle bu yaş grubunda yer alması önemli görülen yakın partner şiddeti ve toplumsal cinsiyet
temelli şiddet ile toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı yapılabileceklere ilişkin kısmen de olsa yer verildiği
bulunmuştur. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyet
rolleri ve normlarının insanların yaşamını etkilemesi, özellikle yine bu yaş grubu ihtiyaçları doğrultusunda olduğu
düşünülen romantik ilişkilerin toplumsal cinsiyet rolleri ve kalıp yargılar nedeniyle olumsuz etkilenebileceği ile
ilgili olduğu saptanmıştır. Ayrıca yine ilişki kurulamayan öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyet temelli kalıp
yargı ve ön yargıların insanların muamele görme biçimleri, yapabilecekleri tercihleri etkileyebileceği, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin bireylerin cinsel davranışları ve hayat planları üzerinde eşit karar hakkını desteklemesi,
toplumsal cinsiyet temelli şiddetin toplumun her kesimi tarafından uygulanabileceği ve toplumsal cinsiyet
temelli şiddetin yanlışlığı ile ilgili olduğu saptanmıştır.
12-15 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı
ile Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Normların Toplumsal İnşası konusunun T.C. İnkılap Tarihi ve
Atatürkçülük dersinin bir kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin ders kitabındaki metin ve çalışmalarda
öğrenme hedefini karşıladığı görülmüştür. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusunun
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin bir kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin ders kitabındaki
metin ve çalışmalarda öğrenme hedeflerinden bazılarını kısmen bazılarını da tam olarak karşıladığı bulunmuştur.
Bu konunun ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında önerilen etkinlerle kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Toplumsal Cinsiyet
Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi ise
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda verilen etkinlik örneği ile kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
15-18+ yaş grubunda bu temel kavramın öğrenme hedeflerinden sadece Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet
(TCTŞ) konusunun öğrenme hedefleriyle ilişkili kazanım bulunmuştur. Toplumsal Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
Normlarının Toplumsal İnşası ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar ve Önyargılar konusu öğrenme
hedefleri hiçbir kazanımla ilişkilendirilememiştir. 15-18+ yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle
en fazla ilişkilendirilen programlar, Sınıf Rehberlik Programı ile Yabancı Dil-İngilizce öğretim programlarıdır.
15-18+ yaş grubu için belirlenmiş olan 17 öğrenme hedefinin hiçbirinin kazanımlarda tam olarak karşılığı
bulunamazken, 14 öğrenme hedefi bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir. Yaş gruplarının
düzeyi arttıkça (12-15 ve 15-18+ yaş grupları) MEB kazanımlarıyla tam olarak ilişkilendirilen öğrenme hedefi
belirlenememiştir.
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15-18+ yaş grubunda sadece 12. sınıf öğretim programları kazanımları ile ilişkilendirme yapılabilmiştir. Bu
temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin; Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet konusu
kapsamındaki bazı öğrenme hedefleriyle, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, TCTŞ’nin
önlenmesi ve buna karşı duruşla ilgili olduğu belirlenmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan
öğrenme hedeflerinin toplumsal cinsiyetle ilişkili ön yargıları sorgulama, homofobi ve transfobinin bireylere
zarar vermesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal cinsiyet temelli şiddeti artırabildiği, partner şiddetinin
zararları ve buna yönelik desteklerin olması ile ilgili olduğu belirlenmiştir.
15-18+ yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak 12. Sınıf İngilizce Ders Kitabı ile Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ) konusunun Yabancı Dilİngilizce ve Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İngilizce Ders Kitabı
etkinliklerinde ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı önerilen etkinlikle karşılandığı belirlenmiştir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalıp Yargılar konusu öğrenme hedefleri, ortak olarak 5-8 yaş ve 12-15 yaş
gruplarında en fazla kazanımla ilişkilendirilen hedefler olmuştur. Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet (TCTŞ)
konusu öğrenme hedefleri ise, 9-12 ve 15-18+ yaş gruplarında en fazla kazanımla ilişkilendirilen hedefler
olmuştur. En fazla öğrenme hedefleri ilişkilendirilen konular, yaş grupları arasında bir süreklilik göstermemiştir.
Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramı öğrenme hedefleriyle okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim
kademesi 12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en fazla ilişkilendirilen sınıf düzeyi 3. sınıf
düzeyi ve özellikle Hayat Bilgisi dersi kazanımları olmuştur. Okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim
kademesinin sonuna kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en az ilişkilendirilen sınıf düzeyi ise 1. sınıf
düzeyi kazanımları olmuştur. Okul öncesi eğitim ile 11. sınıf düzeyi kazanımları ise kavramın hiçbir öğrenme
hedefiyle ilişkilendirilememiştir.

Şiddet ve Şiddetten Korunma Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda MEB kazanımları Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedeflerinden
en fazla Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 5-8 yaş grubunda
kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı yanında Hayat
Bilgisi dersinin öğretim programı olmuştur. En az ilişki ise Okul Öncesi Programı ile kurulabilmiştir. 5-8 yaş
grubu için belirlenmiş olan 19 öğrenme hedefinin 12’si tam olarak, 6’sı kısmen karşılanırken, 1 öğrenme hedefi
ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
5-8 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının öğrenme hedefleri en fazla 3. sınıf ve en az ise 2.
sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan
öğrenme hedeflerinin; zorbalık ve şiddet, rahatsız edici dokunma türleri, çocuk istismarı, ebeveyn ve sevgililer
arasındaki şiddet, internet ve sosyal medya kullanımı rahatsız edici durumlarla ilgili olduğu görülmektedir. Bu
temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedefinin cinsel taciz ve internet ortamında çocuk
istismarı kavramının tanımı ile ilgili olduğu görülmektedir.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 1. ve 3. Sınıf Hayat
Bilgisi Ders Kitapları incelenmiştir. Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinde kısmen karşılandığı
belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde zorbalık ve şiddet, akran zorbalığı, çocuk istismarı, cinsel taciz, istismar, kötü
muamele ile ilgili konularda yardım isteme gibi konulara değinilmemiş; ancak aile, arkadaşlık ilişkileri, tanımadığı
kişilerle ilgili örnekler üzerinden hayır demesi gereken ve gerekmeyen durumlar ele alınmış, bireysel ve bağımsız
olarak yapılabilen davranışlara odaklanılmıştır. Bu konunun Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin de kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Ders kitabında güvenliği tehdit edebilecek kişiler
olarak özellikle tanımadığı kişiler ve tanımadığı kişilerle ilgili, doğal afetlerle ilgili durumlar ile özellikle bu
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durumlar karşısında yapılması gerekenler, akran zorbalığı konusu ele alınmıştır. Ancak ele alınan bu konular
kapsamında cinsel taciz, istismar gibi konular güvenliği tehdit eden durumlar kapsamında belirtilmemiştir.
Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde öğrenme hedeflerinde belirtilen
bedensel haklar, bedensel hakların ihlali ile ilgili nasıl davranılması gerektiğine yer verilmemiş; ancak kişisel
alan, kişisel güvenlik, “hayır” demenin gerekliliği, günlük yaşamla ilgili yardım isteme gibi konular ele alınmıştır.
Bu konunun Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin de kısmen karşılandığı,
güvenliği tehdit eden kişiler kapsamında özellikle yabancılara karşı gösterilmesi gereken davranışlara yer
verildiği, bedensel haklar konusuna ise değinilmediği belirlenmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli
Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri kısmen
karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde bilişim teknolojilerinin kullanım amaçları ve özellikle yaşama
katkılarına odaklanılmış, ayrıca olağan dışı durumlar, kişisel bağımsızlığa katkı sağlayan davranışlarla ilgili
konular genel olarak ele alınmış özellikle internet ve sosyal medya kullanımında karşılaşılabilecek olağan dışı
durumlar ya da davranışlara odaklanılmamıştır. Bu konunun Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir, ders kitabındaki çalışmalarda internet ve sosyal medya
kullanımına, bu ortamlarda rahatsız edici davranışlar karşısında yapılması gerekenlere yer verilmemiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımları Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedeflerinden
en fazla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Onay,
Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 9-12 yaş grubu
kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı ile Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretim programı olmuştur. 9-12 yaş grubu için belirlenmiş olan 20 öğrenme
hedefinin 7’si tam olarak, 2’si kısmen karşılanırken, yarıdan fazlası (11) ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç
ilişkilendirilememiştir.
9-12 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının öğrenme hedefleri en fazla 5. sınıf ve en az ise 7.
sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan
öğrenme hedeflerinin daha çok zorbalık ve şiddet, rahatsız edici dokunma türleri, internet ve sosyal medyadaki
rahatsız edici durumlarla ilgili olduğu belirlenmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan
öğrenme hedeflerinin daha çok yakın partnerlerle yaşanabilecek istenmeyen durumlar ve cinsel istismar ile
ilişkili olduğu görülmektedir.
9-12 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak 5-6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmen Rehberi
ile İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir. Bilgi
ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu kapsamında Bilişim, Teknoloji ve Yazılım öğretim
programının kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin Bilişim, Teknoloji ve Yazılım Öğretmen Rehber
Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinde tam olarak karşılandığı belirlenmiştir. Çalışmalarda internet etiği, internet
kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, dijital yurttaşlık, dijital zorbalığa karşı uyulması gereken kurallar,
bilişim suçlarına karşı alınabilecek önlemlere yer verilmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin bazılarının kısmen
karşılandığı belirlenmiştir. Ancak (Sosyal medyada kiminle hangi bilgileri paylaşacağına nasıl karar verdiğini
gösterebilme (beceri); Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin ve onunla
nasıl konuşacağını belirleyebilme (beceri)) öğrenme hedeflerinin hiç karşılanmadığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneğinde okul ve çevresinde risk oluşturabilecek durum ve ortamlara karşı kendini korumaya odaklanan
çalışmalara yer verilmiştir. Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin de kazanımla
ilişkilendirilen öğrenme hedefini (Cinsel içerikli yayınlar ve cinsel içerikli konuşmayla ilgili güvenilir bir yetişkin
ve onunla nasıl konuşacağını belirleyebilme (beceri)) hiç karşılamadığı belirlenmiştir. Şiddet konusunun Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir.
Etkinlik örneklerinde zorbalık ve zorbalıkla baş etme yöntemleri, günlük yaşamda karşılaşılabilecek tehlikeli
durumlar ve yardım istenebilecek durumlar ele alınmış, bu kapsamda cinsel taciz, cinsel istismar gibi
konulara yer verilmemiştir. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusunun Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin de kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde
kişisel hakların korunması ve kişisel güvenliğin sağlanması çalışmaları kapsamında yaşam, sağlık ve güvende
olma hakkı üzerinde durulmuş, belirtilen haklar tarafından bedensel hakların kapsanabileceği düşünülmüştür.
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12-15 yaş grubunda MEB kazanımları Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedeflerinden
en fazla Şiddet konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı
konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusundaki
öğrenme hedefleriyle ilişkili kazanıma ise rastlanmamıştır. 12-15 yaş grubunda kazanımları öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik dersi öğretim
programı olmuştur. 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 18 öğrenme hedefinin yalnızca 1’inin kazanımlarda
tam olarak, 4’ünün ise kısmen karşılığı bulunurken, 13 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç
ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının öğrenme hedefleri en fazla 9. sınıf ve en az ise
8 ve 10. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı
bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok istenmeyen bir durumda olan bireylerin muhakeme ederek yardım
isteyebilmelerine yönelik olduğu görülmüştür. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme
hedeflerinin daha çok bedenin özel bölgelerinin farkına varabilme, onay verme ve vermeme durumlarını
analiz edebilme, bilişim teknolojilerini kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerin farkında olma gibi konularla
ilişkili olduğu saptanmıştır.
12-15 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı, 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü ders kitabı incelenmiştir. Şiddet
konusu kapsamında ele alınan öğrenme hedeflerinin sadece zorbalıkla ilgili bölümü Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü ders kitabında ele alınmış, cinsel taciz, cinsel saldırı, yakın partner şiddeti gibi şiddet biçimlerine ders
kitabında yer verilmemiştir. Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde zorbalık ve zorbalık türleri ele alınmış;
ancak öğrenme hedefinde belirtilen psikolojik şiddet, cinsel taciz gibi konulara yer verilmemiştir. Bilgi ve
İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı’ndaki etkinlik örnekleri ile tam olarak karşılandığı belirlenmiştir. Öğrenme hedeflerinden “Cinsel
içerikli yayınların hangi yönlerden zararlı olabileceğini ve bu zararları nereye bildirebileceğini ve nereden
destek alınabileceğini özetleyebilme (bilgi)” öğrenme hedefinin ise kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik
örneklerinde duygusal konular, kişisel sorunlar, akademik konularda yardıma ihtiyaç duyma ve yardım için
kime, nereye başvurulacağına odaklanılmıştır.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedeflerinden
en fazla Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Şiddet
konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük konusundaki
öğrenme hedefleriyle ilişkili kazanıma ise rastlanmamıştır. 15-18+ yaş grubunda kazanımları öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar, Sınıf Rehberlik Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı dersi
öğretim programı olmuştur. 15-18+ yaş grubu için belirlenmiş olan 19 öğrenme hedefinin 2’sinin tam, 2’sinin
kısmen karşılığı bulunurken 15 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
Yaş gruplarının düzeyi arttıkça (12-15 ve 15-18+ yaş grupları) MEB kazanımlarıyla tam olarak ilişkilendirilen
öğrenme hedefi sayılarının azaldığı görülmüştür.
15-18+ yaş grubunda Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramının öğrenme hedefleri 11. sınıf düzeyinde daha
çok karşılık bulurken Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile Sınıf Rehberlik Programındaki kazanımlar ile daha çok
ilişkilendirilmiştir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin daha çok sosyal
medya kullanımına ilişkin olduğu ve yanlış kullanımı durumunda yararları kadar zararlarının da olduğunun
farkına varılmasına dönük olduğu görülmektedir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunmayan öğrenme
hedeflerinin cinsel davranışlar, cinsel onay, cinsel içerikli yayınlar gibi bilinçli olunmayan durumlarda şiddeti
doğurabilecek konularla ilgili olduğu saptanmıştır.
15-18+ yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaöğretim Türk Dili Edebiyatı ders kitapları ile
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli
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Kullanımı konusunun Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarıyla hangi metin ve çalışmaların ilişkilendirildiği
ders kitaplarında açıkça ifade edilmemiştir. Bu nedenle Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen
Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarının ders kitaplarındaki karşılığını belirlemek mümkün olamamıştır.
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bilgi kaynaklarının
doğruluğunu sorgulama genel olarak ele alınmış, haber doğrulama yöntemlerine yer verilmiş; ancak sosyal
medya konusuna odaklanılmamıştır. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinin ise
kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde oyun, sosyal medya,
mesajlaşma uygulamaları, dizi film, video izleme uygulamaları, sesli-yazılı iletişim programları, yazılımlardaki
riskler ve güvenlik önlemlerini belirleme üzerinde durulmuş, dolayısıyla bu konularla öğrenme hedefinin
karşılandığı belirlenmiştir. Şiddet konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme
hedefinin de verilen etkinlik örneği ile karşıladığı belirlenmiştir.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramında Şiddet konusu öğrenme hedefleri, 5-8 ve 12-15 yaş gruplarında
en fazla kazanımla ilişkilendirilen konu iken, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Güvenli Kullanımı 9-12 ve 15-18+
yaş gruplarında en fazla kazanımla ilişkilendirilen konular olmuştur. Yaş grupları arasında en fazla öğrenme
hedefleri ilişkilendirilen konularda bir süreklilik görülmemiştir. Onay, Mahremiyet ve Bedensel Bütünlük
konusundaki öğrenme hedefleriyle 12-15 ve 15-18+ yaş gruplarında MEB kazanımları ile hiçbir ilişkilendirme
yapılamamıştır.
Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı öğrenme hedefleriyle okul öncesi eğitim kademesinden
ortaöğretim kademesi 12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en fazla ilişkilendirilen
sınıf düzeyi 3. sınıf düzeyi ve özellikle Sınıf Rehberlik Programı ve Hayat Bilgisi öğretim programı kazanımları
olmuştur. Okulöncesi eğitim kademesinden ortaöğretim kademesinin sonuna kadar tüm sınıf düzeylerinde
bu temel kavramın öğrenme hedefleri ile ilişkilendirme yapılabilirken, kazanımlarla en az ilişkilendirilen sınıf
düzeyleri ise 8 ve 10. sınıflar olmuştur.

Sağlık ve İyi Olma Becerileri Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda MEB kazanımları Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedeflerinden en fazla
İletişim, Reddetme ve Uzlaşma ile Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi ve Yardım ve Desteklere Erişim
konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Karar Verme konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur.
5-8 yaş grubunda öğretim programı kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilmeyen konu ise Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik olmuştur. 5-8 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar
hem okul öncesi eğitim programı öğretim programı hem de 1-3. sınıf düzeylerinde Sınıf Rehberlik Programı
yanında Hayat Bilgisi; Görsel Sanatlar; Türkçe; Beden Eğitimi ve Oyun ve Müzik dersi öğretim programı
olmuştur. 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 26 öğrenme hedefinin 12’si tam olarak, yalnızca 4’ü ise hem
okul öncesi hem de 1-3. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilebilmiştir, 10 öğrenme
hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
5-8 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının öğrenme hedefleri en fazla 3. sınıf ve en az ise 1. sınıf
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 3. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları bu
kavram kapsamında en çok İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle ve Türkçe dersi
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Ayrıca bu yaş grubunda en az ilişkilendirilen öğretim programının ise okul
kademesine ait olduğu görülmüştür. Bu noktada Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedeflerinin,
okul öncesi ve 1-3. sınıf düzeylerinde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığı belirlenmiştir.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile İlkokul 1, 2
ve 3. Sınıf Türkçe ders kitapları incelenmiştir. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitabı’nda tam olarak karşılandığı tespit edilmiştir. Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen
karşılandığı tespit edilmiştir. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
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kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin kısmen ya da tam olarak karşılandığı belirlenmiştir.
Toplumsal cinsiyet rollerinin insanlar arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini kavrayabilme (tutum)” öğrenme
hedefinin ise, etkinlik kitabındaki çalışmalarda toplumsal cinsiyet rolleri ve insanlar arasındaki ilişkiler konularına
yer vermediği belirlenmiştir. Yardım ve Desteklere Erişim konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda; yardım isteme,
olağan dışı davranışlar ve kişisel bağımsızlığa katkı getiren davranışlara odaklanan çalışmalara odaklanması
nedeniyle tam olarak karşılandığı belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımları, Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla İletişim, Reddetme ve Uzlaşma ile Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusu öğrenme hedefleriyle, en az
ise Karar Verme yanında Yardım ve Desteklere Erişim ile Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusundaki
öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla
ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik programı ile Türkçe dersi öğretim programı olmuştur. 9-12 yaş grubu
için belirlenmiş olan 27 öğrenme hedefinin 26 öğrenme hedefinden 21’i tam olarak, 5’si ise kısmen 4-7. sınıf
öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir. Bu kavram kapsamındaki öğrenme hedeflerinden
yalnızca 1’i ise 4-7. sınıf öğretim programları kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir.
9-12 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının öğrenme hedefleri en fazla 4. sınıf ve en az ise
7. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 4. sınıf düzeyindeki öğretim programları
kazanımları bu kavram kapsamında en çok İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle
ve Türkçe dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmesi açısından sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir seyir gözlenmiştir.
9-12 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile İlkokul 4. Sınıf Türkçe ders kitabı, Ortaokul 5, 6 ve 7. Sınıf Türkçe ders
kitapları incelenmiştir. Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında
kısmen karşılandığı tespit edilmiştir. Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında karşılandığı tespit
edilmiştir. İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda kısmen karşılandığı tespit edilmiştir.
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneklerinde iletişimde beden dili ve etkili dinleme
stratejileri üzerinde durulmuş; ancak öğrenme hedeflerinde belirtilen sözlü iletişim, dilek, ihtiyaç ve kişisel
sınırları ifade etme üzerinde durulmamıştır. Yardım ve Desteklere Erişim konusunun Sınıf Rehberlik Programı
kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarında
kısmen karşılandığı tespit edilmiştir. İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarındaki etkinlik
örneklerinde hangi durumlarda kimlerden, nasıl yardım istenebileceği, zorbalıkla baş etme yolları, kişisel
hakların ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin çalışmalara yer verilmiş, bu çalışmalarda belirtilen konular okul
ortamında ya da günlük yaşamda karşılaşılabilecek durumlar üzerinden ele alınmıştır. Öğrenme hedeflerinde
belirtilen taciz ve istismar konularına yer verilmemiştir.
12-15 yaş grubunda MEB kazanımları Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Cinsel Davranışta Normlar ve
Akran Etkisi yanında Karar Verme ile Yardım ve Desteklere Erişim konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili
bulunmuştur. 12-15 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf
Rehberlik ve Yönlendirme Programı ile Türk Dili ve Edebiyatı dersi öğretim programı olmuştur. 12-15 yaş
grubu için belirlenmiş olan 29 öğrenme hedefinin 17’sinin kazanımlarda tam olarak karşılığı bulunamazken,
12 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının öğrenme hedefleri en fazla 9. sınıf ve en az ise 8.,
9. ve 10. Sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 8. sınıf düzeyindeki öğretim programı
kazanımları bu kavram kapsamında en çok İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle
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ve özellikle Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. 12-15 yaş grubunda sınıf düzeyi
kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi açısından sınıf düzeyleri arasında
düzensiz bir seyir göstermesinin yanında, sınıf düzeyi arttıkça öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanım
sayısı düştüğü görülmüştür.
12-15 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 9. ve 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitapları incelenmiştir. Cinsel
Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde karar verme süreci ve karar
vermeyi etkileyen faktörler üzerinde durulmuş, öğrenme hedeflerinde belirtilen cinsel konulardaki kararlar
ve bu kararları etkileyen faktörler üzerinde durulmamıştır. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki
etkinlik örneğinin kazanımla ilişkilendirilen öğrenme hedefini (Bir kimsenin, cinsellikle ilgili almak istemediği
bir kararı almaya zorlandığı veya bu konuda zorbalığa maruz bırakıldığını gördüğünde buna karşı çıkacak
kararlılığı gösterebilme (beceri)) kısmen karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde cinsellikle ilgili zorbalık
konusuna değinilmemiş, çalışmalarda akran zorbalığı ile ilgili örneklere yer verilmiştir. Etkinlik örneğinde
akran baskısı ele alınmış; ancak cinsellikle ilgili karar ve davranışlar üzerinde akran baskısına, akran etkisine
değinilmemiştir. Karar Verme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneğinde bireyin yaşamında karar vermesini
etkileyen kişisel özellikler, aile, çevre, zaman gibi faktörler üzerine açıklama ve çalışmalara odaklanılmış genel
olarak karar verme ve karar vermeyi etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Yardım ve Desteklere Erişim
konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin kısmen
karşıladığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde yardım arama ve farklılıklarla ilgili açıklama ve çalışmalara yer
verilmiş, özellikle yardım arama ile ilgili çalışmalarda okul ve aile ortamında geçen bazı örnek durumlara yer
verilmiş, öğrenme hedeflerinin odaklandığı cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında yardım ve desteğe ilişkin
çalışmalar ele alınmamıştır.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramı öğrenme hedeflerinden
sadece Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. Karar
Verme ile İletişim, Reddetme ve Uzlaşma; Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik; Yardım ve Desteklere Erişim
konusu öğrenme hedefleri hiçbir kazanımla ilişkilendirilememiştir. 15-18+ yaş grubunda kazanımları öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen program ise yalnızca Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programının öğretim
programı olmuştur. 15-18+ yaş grubu için belirlenmiş olan 24 öğrenme hedefinin yalnızca 4’ünün öğretim
programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur. Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramındaki 20 öğrenme hedefinin
ise 11-12. sınıf öğretim programları kazanımları ile hiç ilişkilendirilememiştir. Yaş gruplarının düzeyi arttıkça (1215 ve 15-18+ yaş grupları) MEB kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefi sayısının düştüğü saptanmıştır.
15-18+ yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının öğrenme hedefleri sadece 11. sınıf öğretim
programlarından yalnızca Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. 12. sınıf
düzeyinde ilişkili kazanım bulunamamıştır. 11. sınıf kazanımları sadece Cinsel Davranışta Normlar ve Akran
Etkisi konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 11 ve 12. sınıf düzeylerindeki kazanımların bu kavram
kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi durumu, diğer yaş gruplarında olduğu gibi bir tutarlık
göstermemesinin yanında, sınıf düzeyi arttıkça öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanım sayısı düştüğü
görülmüştür.
15-18 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi konusunun Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’nda verilen çalışmalarla kısmen karşılandığı
tespit edilmiştir. Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı’ndaki etkinlik örneğinde karar alma ve karar
almada aile ve akranların etkisi üzerinde durulmuştur, karar alma ile ilgili çalışmalarda cinsel davranışlarla
ilgili kararlar ele alınmamıştır. Ayrıca “Cinsel karar alma üzerindeki olumsuz toplumsal cinsiyet normlarına ve
sosyal normlara, akran etkisine karşı çıkabilen tutumlar sergileyebilme (beceri)” öğrenme hedefinin de etkinlik
örneğinde karşılanmadığı tespit edilmiştir.
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Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedefleri için 5-8, 9-12 ve 12-15 yaş gruplarında en fazla İletişim,
Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedefleriyle öğretim programları kazanımları ilişkilendirilmiştir.
Ayrıca İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusunun öğrenme hedeflerinin 15-18+ yaş grubunda ise hiçbir
karşılığı bulunamamıştır. 9-12 yaş grubunda ise ikinci en fazla ilişkilendirilen konu Medya Okuryazarlığı ve
Cinsellik olmuştur. 15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedefinin olduğu
konu ise yalnızca Cinsel Davranışta Normlar ve Akran Etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca bu kavram 9-12 yaş
grubunda da en az ilişkilendirilen öğrenme hedefleri olan konu olmuştur. 5-8 ve 12-15 yaş grubunda en az
Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri ile kazanımların ilişkilendirildiği görülmüştür.
Yine 9-12 yaş grubunda ise, en fazla ikinci, Medya Okuryazarlığı ve Cinsellik konusunun öğrenme hedefleri
öğretim programları kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Son olarak, en fazla öğrenme hedefleri ilişkilendirilen
konular, yaş grupları arasında bir süreklilik göstermemiştir.
Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramı öğrenme hedefleriyle okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim
kademesi 12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en fazla ilişkilendirilen sınıf düzeyi yaş
grubuna göre farklılık göstermiştir. Ancak en çok ilişkili bulunan İletişim, Reddetme ve Uzlaşma konusu
öğrenme hedefleriyle 5-8 ve 9-12 yaş grubunda Türkçe dersi kazanımları olurken; yine aynı konunun
öğrenme hedefleriyle 12-15 yaş grubunda Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımları olmuştur. Okul öncesi
eğitim kademesinden ortaöğretim kademesi 12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en
az ilişkilendirilen sınıf düzeyi 9. sınıf düzeyi kazanımları olurken; en fazla ilişkilendirilen sınıf düzeyi ise 7. sınıf
düzeyi kazanımları olmuştur. Okul öncesi eğitim kademesi kazanımları ile ortaöğretim kademesi 11. sınıf
düzeyi kazanımları ise bu kavramın hiçbir öğrenme hedefiyle ilişkilendirilememiştir.

İnsan Bedeni ve Gelişim Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda MEB kazanımları İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla Beden İmajı konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Üreme konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili
bulunmuştur. 5-8 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf
Rehberlik Programı yanında Okul Öncesi programı ve Hayat Bilgisi dersinin öğretim programı olmuştur. 5-8
yaş grubu için belirlenmiş olan 17 öğrenme hedefinin 7’si tam olarak karşılanırken, 10 öğrenme hedefi ise bu
düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
5-8 yaş grubunda İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının öğrenme hedefleri en fazla 3. sınıf ile ilişkilendirilirken
1. sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilememiştir. 3. sınıf düzeyindeki öğretim programı
kazanımları bu kavram kapsamında en çok Beden İmajı konusunun öğrenme hedefleriyle ve Sınıf Rehberlik
programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu noktada toplumsal cinsiyet kavramı öğrenme hedeflerinin, okul
öncesi ve 1-3. sınıf düzeylerinde gelişimsel bir yaklaşımla ele alınmadığı belirlenmiştir.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 1. ve 3. Sınıf
Hayat Bilgisi Ders Kitapları incelenmiştir. Üreme konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedefinin İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kısmen karşılandığı; Ergenlik
konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kısmen karşılandığı, “Ergenliğin, gelişme döneminin doğal ve sağlıklı bir parçası
olduğunu kavrayabilme (tutum)” öğrenme hedefinin ise, etkinlik örneklerindeki çalışmalarda, ergenliğe yer
verilmediği için, karşılanamadığı belirlenmiştir. Ergenlik konusu kapsamında Hayat Bilgisi dersi kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden “Büyümenin, fiziksel ve duygusal değişimleri beraberinde getirdiğini
kavrayabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin kısmen karşılandığı belirlenmiştir, “Ergenliğin, gelişme döneminin
doğal ve sağlıklı bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)” öğrenme hedefinin ise ders kitabında karşılığının
yer almadığı belirlenmiş, ergenlik dönemine ders kitabındaki ilgili çalışmalarda yer verilmemiştir. Beden İmajı
konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin İlkokul Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitabında genel kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Bu temel kavramın Hayat Bilgisi dersi
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kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden “Herkesin bedeninin özel ve biricik olduğunu akılda
tutabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin karşılandığı, ders kitabında daha genel olarak bireysel farklılıklara ve
bireysel farklılıklara saygıya odaklanıldığı belirlenmiştir. “Kendi bedeniyle ilgili ne hissettiğini ifade edebilme
(beceri)” öğrenme hedefinin ise kısmen karşılandığı, ders kitabında bireylerin kendilerini fiziksel özellikler de
dahil farklı özelliklerle tanıtmasına odaklanıldığı, fiziksel özelliklerle ilgili hissedilenlere yönelik çalışmaya yer
verilmediği belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımları İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Üreme konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili
bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf
Rehberlik programı ile Fen Bilimleri dersi öğretim programı olmuştur. 9-12 yaş grubu için belirlenmiş olan
37 öğrenme hedefinin 10’u tam olarak, 13’ü kısmen karşılanırken, 14’ü ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç
ilişkilendirilememiştir.
9-12 yaş grubunda İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının öğrenme hedefleri en fazla 6. sınıf ve en az ise 7. sınıf
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 6. sınıf düzeyindeki öğretim programları kazanımları
bu kavram kapsamında en çok Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ve Sınıf Rehberlik Programı ile Fen
Bilimleri dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilmesi açısından sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir seyir gözlenmiştir.
9-12 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile Fen Bilimleri 6. ve 7. Sınıf Ders Kitapları incelenmiştir. Cinsel Anatomi
ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla
ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden bazılarının İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitaplarındaki
etkinlik örneklerinde karşılandığı; bazılarının (Sorular sormak için güvendiği bir yetişkini belirleyebilme ve
cinsel anatomi ve üreme anatomisiyle ve fizyolojisiyle ilgili soruları nasıl sorabileceğini örneklendirebilme
(beceri)) ise kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Etkinlik örneklerinde büyüme ve gelişme sürecinde bireylerdeki
farklılıklar, kişisel hak ve güvenliğin korunması üzerinde durulmuş; ancak cinsel anatomi, üreme anatomisi ve
fizyolojisi konularına odaklanılmamıştır. Bu konu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları ile ilişkilendirilen
öğrenme hedeflerinin de ders kitaplarında karşılandığı belirlenmiştir. Ergenlik konusu kapsamında Sınıf
Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinden “Ergenlikle ilgili güvenilir bilgiler
sunan kaynaklara nasıl erişebileceğini gösterebilme (beceri); Toplumsal cinsiyet eşitliğinin, kız çocuklarının
menstürasyon esnasında yaşadığı utanma ve korku duygusunu azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini
akılda tutabilme (bilgi)” hedeflerinin karşılanmadığı belirlenmiştir. Bu konu kapsamında “Ergenlik esnasında
gerçekleşen önemli fiziksel ve duygusal değişimleri sıralayabilme (bilgi); Hijyen anlayışını, büyüme çağında
sağlığını korumaya yönelik bireysel planının bir parçası olarak uygulayabilme (beceri); Hijyenik pedlere ve
diğer menstüral araçlara nasıl erişebileceğini, bunları nasıl kullanıldığını ve ne şekilde çöpe atıldığını tarif
edebilme (bilgi); Tüm kız çocuklarının hijyenik pedlere ve diğer menstüral araçlara, temiz suya ve özel
olarak kullanabilecekleri bir tuvalet ortamına erişiminin önemli olduğunu kavrayabilme (tutum); Çocukların
yaşayabileceği fiziksel belirtileri ve hisleri tarif edebilme (bilgi); Genç erkeklerin, uyarılma sonucu veya
herhangi bir neden olmaksızın ereksiyon yaşayabildiklerini ve bunun normal bir şey olduğunu anlayabilme
(bilgi); Bazı ergenlerin, uyku esnasında uyarılma ve sıvı salgılama yaşayabildiğini, bunun ıslak rüya olarak
adlandırıldığını ve normal olduğunu akılda tutabilme (bilgi); Ereksiyon, ıslak rüya ve diğer türden cinsel
uyarılmaları yaşamanın ergenlikte normal olduğunu kabul edebilme (tutum)” öğrenme hedeflerinin ise kısmen
karşılandığı belirlenmiştir. Yine Ergenlik konusunda “Kişisel hijyen ve temizlik uygulamalarını tanımlayabilme
(bilgi); Kişisel hijyenin öneminin farkında olabilme (tutum)” öğrenme hedeflerinin etkinlik kitaplarında karşılıkları
bulunabilmiştir. Bu konu kapsamında Fen Bilimleri dersi kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin
ders kitabındaki metin ve çalışmalarda karşılığı bulunabilmiştir. Beden İmajı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarıyla ve Fen Bilimleri dersi kazanımları ile ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin etkinlik ve
ders kitaplarındaki metin ve sorularda kısmen karşılandığı tespit edilmiştir.
12-15 yaş grubunda MEB kazanımları İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedeflerinden en fazla
Ergenlik konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi
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konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 12-15 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle
en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik Programı ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi öğretim
programı olmuştur. 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 26 öğrenme hedefinin sadece 2’sinin kazanımlarda
tam olarak, 13’ünün kısmen karşılığı bulunurken, 11 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç
ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının öğrenme hedefleri en fazla 9. sınıf ve en az ise 8. sınıf
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 9. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları
bu kavram kapsamında en çok Ergenlik konusunun öğrenme hedefleriyle ve özellikle Sağlık Bilgisi ve Trafik
Kültürü dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. 12-15 yaş grubunda sınıf düzeylerine göre ilişkilendirilen
öğrenme hedefi sayısının orantısız bir şekilde bir artıp bir azaldığı görülmüştür.
12-15 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı incelenmiştir. İnsan Bedeni
ve Gelişim temel kavramının Cinsel Anatomi ve Fizyoloji, Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi konusu kapsamında
Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitabındaki etkinlik örneklerinde kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Bu konu kapsamında Sağlık
Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin ders kitabında kısmen
karşılığı bulunmuştur. Ergenlik konusu kapsamında Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen
öğrenme hedefleri de Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kısmen karşılanmış sadece “Söz konusu
fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel değişimlerin; büyümenin doğal bir parçası olduğunu kavrayabilme (tutum)”
öğrenme hedefinin tam olarak karşılandığı belirlenmiştir. Beden İmajı konusu kapsamında Sınıf Rehberlik
Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedefleri ise Ortaokul ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik
Etkinlikleri Kitaplarında kısmen karşılanmış, bu hedefler arasından “Bedeniyle ilgili iyi hissetmenin faydalarını
tartışabilme (bilgi)” öğrenme hedefinin etkinlik kitaplarında karşılandığı belirlenmiştir. Bu konu kapsamında
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf kazanımlarıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin ise Sağlık Bilgisi
ve Trafik Kültürü ders kitabında herhangi bir karşılığı bulunamamıştır.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları İnsan bedeni ve Gelişim temel kavramı öğrenme hedeflerinden sadece
Ergenlik ve Beden İmajı konularının öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. Cinsel Anatomi ve Fizyoloji,
Üreme Anatomisi ve Fizyolojisi ile Üreme konusu öğrenme hedefleri hiçbir kazanımla ilişkilendirilememiştir.
15-18+ yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar, Sınıf Rehberlik
Programı ile Görsel Sanatlar dersi öğretim programı olmuştur. 15-18+ yaş grubu için belirlenmiş olan 11
öğrenme hedefinin 2’sinin tam olarak, 3’ünün kısmen karşılığı bulunmuş, 6 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki
kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
15-18+ yaş grubunda İnsan Bedeni ve Gelişim kavramının öğrenme hedefleri 12. sınıf öğretim programları
kazanımları Ergenlik ve Beden İmajı konularında, 11. Sınıf öğretim programında ise sadece Beden İmajı
konusunda ve yalnızca Sınıf Rehberlik programı ile Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiştir.
11 ve 12. sınıf düzeylerindeki kazanımların bu kavram kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi
açısından bir tutarlık gözlenememiştir.
15-18 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ile
11. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı incelenmiştir. Bu temel kavramın Beden İmajı ile
Ergenlik konularının öğrenme hedeflerinin Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabında kısmen karşılığı
bulunabilmiştir. Beden İmajı konusu öğrenme hedefi Görsel Sanatlar dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmiş;
ancak öğrenme hedefinin Görsel Sanatlar Dersi Kılavuz Kitabında karşılığı bulunamamıştır.
İnsan Bedeni ve Gelişim kavramında Beden İmajı konusu öğrenme hedefleri, ortak olarak 5-8 ve 15-18+ yaş
gruplarında en fazla kazanımla ilişkilendirilen hedefler olmuştur. Ergenlik konusu öğrenme hedefleri ise, ortak
olarak 9-12 ve 12-15+ yaş gruplarında en fazla kazanımla ilişkilendirilen hedefler olmuştur. En fazla öğrenme
hedefleri ilişkilendirilen konular, yaş grupları arasında bir süreklilik göstermemiştir.
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İnsan Bedeni ve Gelişim kavramı öğrenme hedefleriyle okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim
kademesi 12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en fazla ilişkilendirilen sınıf düzeyi 6.
sınıf düzeyi ve özellikle Sınıf Rehberlik programı kazanımları olmuştur. Okul öncesi eğitim kademesinden
ortaöğretim kademesi 12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en az ilişkilendirilen sınıf
düzeyi ise 12. sınıf düzeyi kazanımları olmuştur. İlkokul kademesi 1. sınıf düzeyi kazanımları ise bu kavramın
hiçbir öğrenme hedefiyle ilişkilendirilememiştir.

Cinsellik ve Cinsel Davranış Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda MEB kazanımları Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedeflerinden sadece
Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusu öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. Bu yaş grubunda kazanımları
öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen program sadece Sınıf Rehberlik Programıdır. Ayrıca yine bu yaş
grubu için belirlenmiş olan 7 öğrenme hedefinin sadece 1’i tam olarak karşılanırken, 6 öğrenme hedefi ise
bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir. İlişkili bulunan öğrenme hedefinin “Çocuklar; neyin
uygun, neyin uygunsuz dokunuş olduğunu anlamalıdır.” ana fikriyle ilişkili olduğu görülmektedir. Bu temel
kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedefleri daha çok; fiziksel haz, duyguları tanıma, anlama
ve güvenli davranışı konu alan bilgi türündeki hedeflerdir.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir. Cinsel
Davranış ve Cinsel Tepki konusu kapsamındaki öğrenme hedefinin (Birinin ona kötü bir biçimde dokunması
halinde ne yapacağını gösterebilme (beceri)) etkinlik kitabındaki karşılığında özellikle bireyin kişisel sınır
ve güvenlik alanlarını (sosyal alan, kişisel alan ve mahrem alan vb.) belirleyebilmesi, kişisel alanlarının ihlali
durumunda evet-hayır diyebilmesi gibi sosyal davranışları kapsadığı belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımları Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise Cinsel Davranış ve
Cinsel Tepki konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda kazanımları öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen program yine Sınıf Rehberlik Programı olmuştur. Ayrıca yine bu yaş grubu
için belirlenmiş olan 14 öğrenme hedefinden sadece 3’ü ise kısmen ilişkilendirilebilirken, 11 öğrenme hedefi
bu düzeylerdeki öğretim programlarının kazanımlarıyla hiç ilişkilendirilememiştir. İlişkili bulunan öğrenme
hedeflerinin; farklı cinsel duygularını ifade etme, cinsellikle ilgili soru sorma ve cinsel birliktelikle ilgili alınan
kararların gelecek planlarını nasıl etkileyebileceğinin farkında olunması ile ilgili olup bu kazanımlarda cinsellik
vurgusunun olmadığı görülmektedir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme hedefleri
daha çok; cinsellik kavramı, cinsel uyarılma ve cinsel yanıt döngüsü, cinsel birlikteliği erteleme gibi cinsel
davranışlar hakkında bilinçli kararlar almayı konu alan bilgi türündeki hedeflerdir.
9-12 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları
incelenmiştir. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu kapsamındaki öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilen kazanımların İlkokul ve Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri kitabında yer alma biçimi
incelendiğinde, öğrenme hedeflerinin (Farklı cinsel duyguları ifade edebilme ve anlayabilme ve cinsellikle ilgili
uygun bir dille konuşabilme (beceri); Cinselliği merak etmenin ve cinsellikle ilgili sorular sormanın doğal bir şey
olduğunu kabul edebilme (tutum)) kısmen karşılığının bulunduğu belirlenmiştir. Ancak öğrenme hedeflerinde
belirtilen cinsellik vurgusunun etkinliklerde yer almadığı belirlenmiştir.
12-15 yaş grubunda MEB kazanımları Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedeflerinden
sadece Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusundaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 12-15 yaş
grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen program Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme
Programı olmuştur. 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 23 öğrenme hedefinin hiçbirinin kazanımlarda tam
olarak karşılığı bulunamazken, 20 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
Kısmen ilişkili bulunan öğrenme hedeflerinin; cinsel yanıtı etkileyen faktörler, cinsellikle ilgili bilinçli karar alma
ve cinsel eyleme karşı çıkma konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerileri ile ilgili olup bu kazanımlarda da
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cinsellik vurgusunun olmadığı görülmektedir. Bu temel kavram kapsamında karşılığı bulunamayan öğrenme
hedefleri daha çok; cinsel duyguların doğallığı, yaşam boyu sürebildiği, cinsel yanıt döngüsü, cinsellikle ilgili
mitler, cinsel davranışlarla ilgili bilinçli karar verme ve bu konudaki riskleri bilme ve bu risklerden kaçınmayı
konu alan hedeflerdir.
12-15 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaokul ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri
Kitapları ile Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Kitabı incelenmiştir. Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun
öğrenme hedeflerinin “(Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı ve travma gibi unsurlardan
etkilenebileceğinin farkında olabilme (tutum); Cinsellikle ilgili bilinçli kararlar almanın (örneğin; cinsel anlamda
aktif olup olmama ve kiminle ve ne zaman aktif olacağı konusunda bilgili ve kendine güvenli olmanın) kendi
sağlığı ve iyi olma hali için önemli olduğunu anlayabilme (tutum); Bir şey karşılığında cinsel eyleme karşı
çıkma konusunda kararlı iletişim ve reddetme becerisini gösterebilme (beceri)) Ortaokul ve Ortaöğretim Sınıf
Rehberlik Etkinlikleri Kitaplarında verilen etkinliklerle kısmen karşılandığı belirlenmiştir. Öğrenme hedeflerinde
belirtilen cinsellik vurgusunun kitaplardaki etkinliklerde yer almadığı belirlenmiştir. Cinsel Davranış ve Cinsel
Tepki konusu kapsamında yer alan öğrenme hedefi (Cinsel yanıtın; hastalık, cinsel taciz, madde kullanımı
ve travma gibi unsurlardan etkilenebileceğinin farkında olabilme (tutum) Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi
9. sınıfın bir kazanımıyla SB9.1.5.1. Tütün ürünleri, alkol ve madde kullanımının sonuçlarını değerlendirir.”
kazanımıyla ilişkilendirilmiştir. Ancak ders kitabında madde bağımlılığı cinsel yanıt açısından ele alınmamış,
madde bağımlılığının bireydeki fiziksel, sosyal, psikolojik etkileri üzerinde durulmuştur.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı öğrenme hedeflerinden
sadece Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. 15-18+
yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen program sadece Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme
Programı’dır. 15-18+ yaş grubu için belirlenmiş olan 14 öğrenme hedefinin hiçbirinin kazanımlarda tam olarak
karşılığı bulunamazken, 13 öğrenme hedefi ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir. Kısmen
ilişkili bulunan öğrenme hedefinin; cinselliğin insan olmanın bir parçası olması ve iyi oluşumuzu etkilediği
ile ilgili olup bu kazanımda da cinsellik vurgusunun olmadığı görülmektedir. Bu temel kavram kapsamında
karşılığı bulunamayan öğrenme hedefleri daha çok cinselliğin karmaşıklığı ve çok boyutluluğu, cinselliğin
bireyin sağlığı ve iyi oluşu ile ilgili sorumlukları da beraberinde getirdiği ve cinsel davranışların risklerini azaltıcı
önlemleri önceden düşünmeyi konu alan hedeflerdir.
15-18+ yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelenmiştir. Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun öğrenme hedeflerinin (Cinselliğin insan
olmanın bir parçası olduğunu ve iyi olma halini yükseltebileceğini kavrayabilme (tutum)) etkinlik kitabında
kısmen karşılığının bulunduğu belirlenmiştir. Cinsellik ve iyi oluş ilişkisine yer verilmediği görülmektedir.
Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramının her iki konusunda da tüm yaş grupları için oldukça az ilişkilendirme
yapılabilmiştir. Yaş grubu yükseldikçe bu konu alanında MEB kazanımları ile ilişkilendirmenin giderek düştüğü
görülmektedir. Ayrıca, 5-8 yaş ve 12-15 yaş gruplarında Seks, Cinsellik ve Cinsel Yaşam Döngüsü konusunun
öğrenme hedeflerinden hiçbiri ile öğretim programları kazanımları ilişkilendirilememiştir. Benzer şekilde 1518+ yaş grubu için de Cinsel Davranış ve Cinsel Tepki konusunun öğrenme hedeflerinden hiçbiri ile öğretim
programlarının kazanımları ilişkilendirilememiştir. İlişkili bulunan kazanımların daha çok Sınıf Rehberlik
Programı/ Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı kazanımları olduğu ve bunlarında bu temel kavramın
öğrenme hedefleri ile kısmen ilişkili olduğu görülmektedir.
Tüm yaş gruplarında sınıf düzeyi arttıkça Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı kapsamında yer alan
öğrenme hedefleriyle kazanımların sınıf düzeylerine göre ilişkilendirilme sıklığında düzensiz bir seyir olduğu
görülmektedir. Bu kavramın öğrenme hedefleri; okul öncesi eğitim programı, 1, 5, 7 ve 12. sınıf öğretim
programlarının kazanımlarının hiçbiriyle ilişkilendirilemezken, tüm kademeler içinde en fazla ilkokul 3. sınıf
düzeyi ve Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir.
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Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Temel Kavramına İlişkin Sonuçlar
5-8 yaş grubunda MEB kazanımları Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusu öğrenme hedefleriyle,
en az ise Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi ile HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek
konularındaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 5-8 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle
en fazla ilişkilendirilen programlar Hayat Bilgisi ve Beden Eğitimi ve Oyun öğretim programlarının yanında
Okul Öncesi öğretim programı, Sınıf Rehberlik programı ve son olarak Fen Bilimleri dersinin öğretim programı
olmuştur. 5-8 yaş grubu için belirlenmiş olan 8 öğrenme hedefinin 1’i tam olarak karşılanırken; 7 öğrenme
hedefi ise hiç ilişkilendirilememiştir.
5-8 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının öğrenme hedefleri en fazla 1-3. sınıf öğretim
programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 1-3. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları bu kavram
kapsamında en çok HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusunun
öğrenme hedefleriyle ve Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun dersi kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Okul
öncesi eğitim programı kazanımlarıyla ise hiçbir öğrenme hedefinin ilişkilendirilemediği görülmektedir.
5-8 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul 2 ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı ile 1, 2 ve 3. sınıf
Beden Eğitimi ve Oyun Etkinlik Kılavuz Kitabı incelenmiştir. HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması,
Tanınması ve Azaltılması konusunun Hayat Bilgisi ve Beden Eğitimi ve Oyun öğretim programının kazanımları
ile ilişkilendirilen öğrenme hedefinin “İnsanların sağlıklarını korumak için neler yapabileceğini sıralayabilme
(bilgi)” Hayat Bilgisi ders kitabında ve Beden Eğitimi ve Oyun Etkinlik Kılavuz Kitabı’nda verilen çalışma ve
etkinliklerle tam olarak karşılandığı belirlenmiştir.
9-12 yaş grubunda MEB kazanımları Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedeflerinden en
fazla Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu öğrenme hedefleriyle, en az ise HIV ve AIDS’te Damgalanma,
Bakım, Tedavi ve Destek ile HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konularındaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 9-12 yaş grubunda kazanımları öğrenme hedefleriyle
en fazla ilişkilendirilen program ise Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı (SRYP) olmuştur. 9-12 yaş grubu
için belirlenmiş olan 13 öğrenme hedefinin 1’i tam olarak karşılanırken, 11’i ise bu düzeylerdeki kazanımlarla
hiç ilişkilendirilememiştir.
9-12 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramının öğrenme hedefleri en fazla 4-7. sınıf, Sınıf
Rehberlik ve Yönlendirme programlarının (SRYP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyindeki öğretim
programları kazanımları bu kavram kapsamında en çok HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması,
Tanınması ve Azaltılması konusunun öğrenme hedefleriyle ve Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı (SRYP)
kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. 4-7. sınıf düzeyi kazanımlarının Teknik Rehber’deki öğrenme hedefleriyle
ilişkilendirilmesi açısından sınıf düzeyleri arasında düzensiz bir seyir gözlenmiştir.
9-12 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaokul
Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitapları incelenmiştir. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının öğrenme
hedefleriyle ilişkilendirilen Sınıf Rehberlik Programı kazanımlarına ilişkin etkinlikler incelendiğinde, kişisel haklar
ve kişisel güvenlik bağlamında daha çok günlük yaşamda karşılaşılabilecek durumlara ve yönergelere ilişkin
bilgilerin yer aldığı ve bu yönergelere uymanın öneminin vurgulandığı ancak gebelikle ve ailede güvenilecek
bir ebeveynin belirlenmesi ile ilgili herhangi bir çalışmanın olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, öğrenme
hedefinin (Gebelik belirtileri yaşanması durumunda konuşabileceği bir ebeveynini/velisini veya güvenilir bir
yetişkini belirleyebilme (beceri)) karşılanmadığı görülmektedir.
12-15 yaş grubunda MEB kazanımları Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedeflerinden
en fazla HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması konusu öğrenme
hedefleriyle, en az ise Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi ile HIV ve AIDS’te Damgalanma, Bakım, Tedavi ve
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Destek konularındaki öğrenme hedefleriyle ilişkili bulunmuştur. 12-15 yaş grubunda kazanımları öğrenme
hedefleriyle en fazla ilişkilendirilen programlar Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı (SRYP) ile Sağlık Bilgisi
ve Trafik Kültürü (SBTK) dersi öğretim programı olmuştur. 12-15 yaş grubu için belirlenmiş olan 20 öğrenme
hedefinin 3’ü kısmen karşılanırken; 17’sinin ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir.
12-15 yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramının öğrenme hedefleri en az 8. sınıf ve en az ise 9.
sınıf öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 8. sınıf düzeyindeki öğretim programı kazanımları
bu kavram kapsamında en çok HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması ve Azaltılması
konusunun öğrenme hedefleriyle ve özellikle Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (SBTK) dersi kazanımlarıyla
ilişkilendirilmiştir. 12-15 yaş grubunda sınıf düzeyi arttıkça öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen kazanım sayısı
düşmüştür.
12-15 yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9. Sınıf Ders Kitabı ile
Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı ve Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelenmiştir.
Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı incelendiğinde, etkinliklerin “Daha güvenli cinsellik konusunda
ısrar edebilme ve güvenli olmayan cinsel pratikleri reddedebilme becerilerini gösterebilme (beceri)” öğrenme
hedefini tam olarak karşıladığı belirlenmiştir. Teknik Rehber’de HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması,
Tanınması ve Azaltılması konusu kapsamında Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü dersi 9. sınıf “SB9.1.1.8. Bulaşıcı
enfeksiyonlardan korunma yollarını açıklar.” kazanımıyla ilişkilendirilen öğrenme hedeflerinin ders kitaplarında
karşılığı bulunamamıştır.
15-18+ yaş grubunda MEB kazanımları Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramı öğrenme hedeflerinden
sadece Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir. HIV ve AIDS’te
Damgalanma, Bakım, Tedavi ve Destek ile HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması
ve Azaltılması konuları öğrenme hedefleri hiçbir kazanımla ilişkilendirilememiştir. 15-18+ yaş grubunda
kazanımları öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilen program ise Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı (SRYP)
olmuştur. 15-18+ yaş grubu için belirlenmiş olan 29 öğrenme hedefinin sadece 1’i kısmen karşılanırken; 28’inin
ise bu düzeylerdeki kazanımlarla hiç ilişkilendirilememiştir. Yaş gruplarının düzeyi arttıkça (12-15 ve 15-18+
yaş grupları) MEB kazanımlarıyla tam olarak ilişkilendirilen öğrenme hedefi saptanamamıştır.
15-18+ yaş grubunda Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramının öğrenme hedefleri sadece 11-12. sınıf öğretim
programlarından yalnızca Sınıf Rehberlik ve Yönlendirme Programı (SRYP) kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu
sınıf düzeyinde yer alan diğer zorunlu derslerin öğretim programlarıyla ilişkili kazanım bulunamamıştır. 11-12.
sınıf kazanımları sadece Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilebilmiştir.
11 ve 12. sınıf düzeylerindeki kazanımların bu kavram kapsamındaki öğrenme hedefleriyle ilişkilendirilmesi
açısından bir tutarlık gözlenememiştir.
15-18+ yaş grubu öğrenme hedeflerine yönelik olarak Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı
incelenmiştir. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramının öğrenme hedeflerinin kısmen karşılandığı
belirtilebilir. Etkinlik örneğinde okul ortamında kişilerin (engelli, farklı bireylerin) haklarını savunmaya yönelik
davranışlarda bulunmaya yer verilirken okuldayken gebe kalan bir öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasının
insan hakkı ihlali olduğuna ilişkin bilgiye yer verilmemiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramında HIV ve Diğer CYBE ile İlişkili Risklerin Anlaşılması, Tanınması
ve Azaltılması konusu öğrenme hedefleri, ortak olarak 5-8 yaş ve 12-15 yaş gruplarında en fazla kazanımla
ilişkilendirilen hedefler olmuştur. Gebelik ve Gebeliğin Önlenmesi konusu öğrenme hedefleri ise, ortak
olarak 9-12 ve 15-18+ yaş gruplarında en fazla kazanımla ilişkilendirilen hedefler olmuştur. En fazla öğrenme
hedefleri ilişkilendirilen konular, yaş grupları arasında bir süreklilik göstermemiştir.
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramı öğrenme hedefleriyle okul öncesi eğitim kademesinden ortaöğretim
kademesi 11-12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en fazla ilişkilendirilen sınıf düzeyi 1-3.
sınıf düzeyi ve özellikle Hayat Bilgisi ile Beden Eğitimi ve Oyun derslerinin kazanımları olmuştur. Okul öncesi
eğitim kademesinden ortaöğretim kademesi 11-12. sınıf düzeyine kadar tüm sınıf düzeylerinde kazanımları en
344 az ilişkilendirilen sınıf düzeyi ise 11-12. sınıf düzeyi kazanımları olmuştur.

Genel Sonuçlar
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde İlişkiler; Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik; Sağlık ve İyi Olma Becerileri ile Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramlarına ait öğrenme hedefleri
MEB öğretim programlarının kazanımları ile büyük ölçüde ilişkilendirilmiştir. Ancak, Toplumsal Cinsiyeti
Anlamak; İnsan Bedeni ve Gelişim; Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının
konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça
düşüktür.
9-12 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan temel kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu
hedeflerle ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde Şiddet ve Şiddetten
Korunma ile Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramlarına ait öğrenme hedefleri büyük ölçüde MEB öğretim
programlarının kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramının konularına
ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça düşük,
Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin
MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı ise çok düşüktür.
12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik kavramına ait öğrenme hedefleri büyük ölçüde MEB öğretim programlarının kazanımları ile
ilişkilendirilmiştir. Ancak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri; İlişkiler, İnsan Bedeni ve Gelişim kavramlarının konularına
ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı düşük, Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak ile Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB
öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça düşük, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının
kazanımları ile ilişkilendirilme oranı ise çok düşüktür.
15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan kavramların konularına ait öğrenme hedefleri ve bu hedeflerle
ilişkili bulunan MEB öğretim programlarındaki kazanım sayıları incelendiğinde tüm kavramların konularına ait
öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının kazanımları ile ilişkilendirilme oranı çok düşüktür.
Bu durumda Teknik Rehber’in belirlediği temel kavramların yaş gruplarına göre gelişimsel olarak ele alınmadığı
görülmektedir. Bazı temel kavramların (Örn; Şiddet ve Şiddetten Korunma, Sağlık ve İyi Olma Becerileri)
öğrenme hedeflerine öğretim programlarında küçük yaş gruplarında daha fazla karşılık bulunurken aynı temel
kavramların öğrenme hedeflerine karşılık bulma oranı yaş grubu yükseldikçe azalmaktadır. Ayrıca; Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak temel kavramının konularına ait öğrenme hedeflerinin MEB öğretim programlarının
kazanımları ile ilişkilendirilme oranı oldukça az, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
kavramlarının ilişkilendirme durumu ise çok azdır .
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 57’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehberde yer alan 213 öğrenme hedefinin 68’inin, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 206 öğrenme
hedefinin sadece 11’inin ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 157 öğrenme hedefinin sadece
6’sının tam olarak karşılığı bulunmuştur.
5-8 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramındaki
öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Bunu sırasıyla Şiddet ve Şiddetten Korunma; İlişkiler; Sağlık
ve İyi Olma Becerileri; İnsan Bedeni ve Gelişim kavramları izlemiştir. Birer öğrenme hedefinin tam karşılığının
bulunduğu temel kavramlar ise Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı kavramları olmuştur.
9-12 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel kavramındaki öğrenme
hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Bunu sırasıyla İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak, İnsan Bedeni ve Gelişimi kavramları takip etmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel
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Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarında ise bu yaş grubunda hiçbir öğrenme hedefinin öğretim programlarında
tam karşılığı bulunamamıştır.
12-15 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik temel kavramındaki
öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Bu kavramı sırasıyla İlişkiler, İnsan Bedeni ve Gelişim
kavramları izlemiştir. Ayrıca, Şiddet ve Şiddetten Korunma kavramı için bu yaş grubunda sadece bir öğrenme
hedefinin tam karşılığı bulunurken Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve
Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının bu yaş grubunda hiçbir öğrenme hedefinin
öğretim programlarında tam karşılığı bulunamamıştır.
15-18+ yaş grubu için öğretim programlarında tam karşılığı bulunan öğrenme hedefi az olmakla birlikte en fazla
(11 öğrenme hedefinin 2’si) İnsan Bedeni ve Gelişim ile Şiddet ve Şiddetten Korunma (19 öğrenme hedefinden
2’si) kavramlarının öğrenme hedeflerinin tam karşılığı bulunabilmiştir. Ayrıca İlişkiler ile Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik kavramlarındaki öğrenme hedeflerinden birer öğrenme hedefinin öğretim programlarında tam
karşılığı bulunabilmiştir. Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve Cinsel Davranış
ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının öğrenme hedeflerinin ise öğretim programlarında tam karşılığı
bulunamamıştır.
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 32’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehberde yer alan 213 öğrenme hedefinin 36’sının, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 206 öğrenme
hedefinin 63’ünün ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehberde yer alan 157 öğrenme hedefinin sadece 22’sinin
kısmen karşılığı bulunmuştur. Toplam 717 öğrenme hedefinden sadece 153’ünün kısmen karşılığı bulunmuştur.
5-8 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramındaki öğrenme
hedeflerinin (12 öğrenme hedefinin 7’si) öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur. Ayrıca, 5-8 yaş
grubunda kısmen karşılığı bulunan öğrenme hedeflerinin ait olduğu kavramlar sırasıyla Şiddet ve Şiddetten
Korunma, İlişkiler, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, Sağlık ve İyi Olma Becerileri olmuştur. Bu temel kavramlar
dışında İnsan Bedeni ve Gelişim kavramında öğrenme hedeflerinin sadece birine öğretim programlarında
kısmen karşılık bulunurken Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramlarının
öğrenme hedeflerinin hiçbirine öğretim programlarında kısmen düzeyinde karşılık bulanamamıştır.
9-12 yaş grubu için öğretim programlarında en fazla (37 öğrenme hedefinin 13’ü) İnsan Bedeni ve Gelişim
kavramındaki öğrenme hedeflerinin öğretim programlarında kısmen karşılığı bulunmuştur. Bu temel kavramı
sırasıyla Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, İlişkiler, Cinsellik ve Cinsel Davranış,
Şiddet ve Şiddetten Korunma ile Toplumsal Cinsiyeti Anlamak kavramları izlemiştir. Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı temel kavramında ise sadece bir öğrenme hedefi öğretim programlarında kısmen karşılık bulmuştur.
12-15 yaş grubu için en fazla (29 öğrenme hedefinin 16’sı) Sağlık ve İyi Olma Becerileri kavramının öğrenme
hedefleri öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilmiştir. Bu kavramı sırasıyla İnsan Bedeni
ve Gelişim, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik, İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten
Korunma, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramları izlemiştir.
15-18+ yaş grubu için en fazla (16 öğrenme hedefinin 5’i) Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramının
öğrenme hedefleri öğretim programlarında kısmen karşılanmıştır. Bu temel kavramı sırasıyla İnsan Bedeni
ve Gelişimi, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak, Sağlık ve İyi Olma Becerileri, İlişkiler, Şiddet ve Şiddetten Korunma
kavramları izlenmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramlarının birer
öğrenme hedefi öğretim programları kazanımlarıyla kısmen ilişkilendirilmiştir.
5-8 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 141 öğrenme hedefinin 52’sinin, 9-12 yaş grubunda Teknik
Rehber’de yer alan 213 öğrenme hedefinin 109’unun, 12-15 yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 206
öğrenme hedefinin 132’sinin ve 15-18+ yaş grubunda Teknik Rehber’de yer alan 157 öğrenme hedefinin
129’unun MEB öğretim programlarında hiç karşılığı bulunmamıştır.
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5-8 yaş için öğretim programlarında Cinsellik ve Cinsel Davranış kavramının 7 öğrenme hedefinden 6’sının
karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, İnsan Bedeni ve Gelişimi ile Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak kavramları izlemektedir. 9-12 yaş için öğretim programlarında; Cinsel Sağlık ve Üreme
Sağlığı kavramının 37 öğrenme hedefinden 36’sının karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsellik ve Cinsel
Davranış, Şiddet ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak ve Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik
kavramları izlemektedir. 12-15 yaş için öğretim programlarında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı kavramının
35 öğrenme hedefinden 32’sinin karşılığı bulunamamıştır. Bunu sırasıyla; Cinsellik ve Cinsel Davranış, Şiddet
ve Şiddetten Korunma, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak ve Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik kavramları
izlemektedir. 15-18+ yaş grubu için öğretim programlarında karşılığı bulunmayan öğrenme hedeflerinin sayısı
tüm kavramlar için çok fazladır.
Teknik Rehber’deki temel kavramların konularına ait öğrenme hedeflerinden yaklaşık %20’sinin MEB öğretim
programlarında tam olarak karşılığı bulunurken, yaklaşık %21’inin kısmen karşılığı bulunmuştur. Ancak,
öğrenme hedeflerinin yarıdan fazlasının (%59) MEB öğretim programlarında karşılığı bulunamamıştır.
5-8 yaş grubunda İlişkiler temel kavramı, toplamda yedi ders ile, Toplumsal Cinsiyeti Anlamak temel kavramı
iki ders (SRP ve HB) ile, Cinsellik ve Cinsel Davranış temel kavramı ise sadece bir ders (SRP) ile ilişkilendirilmiştir.
9-12 yaş grubunda Sağlık ve İyi Olma Becerileri ile İnsan Bedeni ve Gelişim temel kavramları toplamda onar
dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel
kavramları ise birer dersin (SRP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 12-15 yaş grubunda Değerler, Haklar, Kültür
ve Cinsellik temel kavramı toplamda on dersin kazanımları ile, İlişkiler ile Sağlık ve İyi Olma Becerileri temel
kavramları toplamda sekiz farklı dersin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Cinsellik ve Cinsel Davranış temel
kavramına ait öğrenme hedefleri iki dersin (SRP ve SBTK), Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı temel kavramına ait
öğrenme hedefleri ise sadece SRP dersinin kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. 15-18+ yaş grubunda Toplumsal
Cinsiyeti Anlamak, Şiddet ve Şiddetten Korunma temel kavramı ait öğrenme hedefleri toplamda üçer dersin
kazanımları ile ilişkilendirilmiştir. Sağlık ve İyi Olma Becerileri, Cinsellik ve Cinsel Davranış ile Cinsel Sağlık ve
Üreme Sağlığı temel kavramlarına ait öğrenme hedefleri birer dersin (SRP) kazanımları ile ilişkilendirilmiştir.
Temel kavramlarının öğrenme hedeflerinin ilişkilendirildiği dersler çok çeşitlidir, ancak Sınıf Rehberlik programı
hemen hemen tüm temel kavramların ilişkilendirildiği tek programdır. Bunun yanında fen bilimleri, sosyal
bilgiler, beden eğitimi ve oyun, beden eğitimi ve spor, biyoloji, sağlık bilgisi ve trafik kültürü derslerinin daha
fazla öğrenme hedefi ile ilişkilendirilme potansiyeli bulunmaktadır. Ancak yapılan analizlerde bu derslerin etkili
bir şekilde temel kavramların öğrenme hedeflerini karşılayamadığı görülmektedir.
Teknik Rehber’deki tüm temel kavramların öğrenme hedefleri en fazla 3 ve 4. sınıf düzeylerindeki MEB öğretim
programı kazanımlarıyla ilişkilendirilmiştir. Bunu sırasıyla 6, 2 ve 5. sınıf düzeyleri izlemiş ve en az ilişkilendirme
11-12. sınıf düzeylerinde olmuştur.
Ders kitapları analizleri genel olarak değerlendirildiğinde; öğretim programları kazanımları ile tam olarak ya da
kısmen ilişkilendirilen birçok öğrenme hedefinin ders kitaplarında, öğretmen kılavuz kitaplarında ya da etkinlik
kitaplarında kısmen karşılandığı ya da hiç karşılanmadığı bulunmuştur. Bu durum öğretim programlarında
karşılığı bulunan tüm kazanımların ders kitaplarına aktarılırken kapsamının daraltıldığı, cinsellik konu ve
kavramlarından uzak bir şekilde verildiği belirlenmiştir.
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4.2. Öneriler
Bu bölümde öneriler; MEB öğretim programlarına yönelik öneriler, politika yapıcılar için öneriler ve
araştırmacılar için öneriler başlıklarına göre verilmiştir.

MEB Öğretim Programlarına Yönelik Öneriler
Teknik Rehber’in tüm temel kavramlarının öğrenme hedeflerinin MEB kazanımlarıyla ilişkilendirmesinin en
fazla SRP ile yapıldığı belirlenmiştir. Ancak SRP için MEB haftalık ders çizelgelerinde 8-12. sınıflarda bir ders
saati ayrılırken, okul öncesinden 7. sınıfa kadar bir ders saati ayrılmamıştır. Bu nedenle bu sınıf düzeylerinde
kazanımların ve bunlar için önerilen etkinliklerin ne zaman ve nasıl yapılacağı okul yönetimlerinin ve rehber
öğretmenlerin sorumluluğundadır. Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile bu dersin öğretim programı ile
ilişkili bulunan kazanımların sağlıklı ve etkili bir şekilde kazandırılması için SRP’ye her sınıf düzeyinde bir ders
saati ayrılmalıdır. Ayrıca bu dersin kapsamına Teknik Rehber’in öğrenme hedeflerinde kısmen karşılık bulunan
ya da hiç karşılık bulunamayan cinsellikle bağlantılı öğrenme hedeflerinin de gelişimsel olarak dahil edilmesi
önerilmektedir.
Kapsamlı cinsellik eğitimi kapsamında tüm temel kavramların MEB öğretim programlarında karşılığı bulunan
kazanımların sınıf düzeylerine göre dağılımı düzensiz bir seyir izlemiştir. Bu nedenle Teknik Rehber’in
gelişimsel olarak belirlemiş olduğu öğrenme hedeflerinden kısmen karşılık bulunan ya da hiç karşılık
bulunamayan öğrenme hedeflerinin kültürel duyarlılık, haklar ve ihtiyaçlar temelinde değerlendirilerek öğretim
programlarına dahil edilmesi önerilmektedir. Bunun için öğretim programlarına dahil edilmeyen konu ve
öğrenme hedeflerinin öğrencilerin bu tür konu ve durumlara hazır bulunuşluğunu sağlayacak şekilde öğretim
programlarının kapsamına alınması ve öğrenme yaşantılarının bu konuların merak edildiğinde öğrenilmesine
olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi önerilmektedir.
MEB öğretim programlarında Teknik Rehber’in öğrenme hedefleri ile ilişkilendirilen kazanımların MEB ders
kitaplarına, etkinlik kitaplarına ya da öğretmen kılavuz kitaplarına tam olarak yansıtılmadığı, bazı kazanımların
öğrenme hedefleri ile tam olarak ilişkilendirilmesine rağmen ders kitaplarına kısmen yansıtıldığı ya da hiç
karşılığının bulunmadığı belirlenmiştir. Teknik Rehber’in ergenlik, karar verme, sorumlu davranış sergileme,
haklarını savunma, cinsiyet farklılıkları, zorbalık, akran şiddeti, güvenli davranış gibi birçok konunun genel olarak
ele alındığı ancak konunun cinsellik ile ilgili boyutlarını kapsamadığı belirlenmiştir. MEB ders kitaplarındaki
metin ve çalışmaların bu öğrenme hedeflerini kapsayacak şekilde gözden geçirilmesi önerilmektedir.
İlişkiler, Değerler, Haklar, Kültür ve Cinsellik gibi temel kavramların birden çok farklı öğretim programında
karşılıkları bulunurken; İnsan Bedeni ve Gelişim, Cinsellik ve Cinsel Davranış, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
temel kavramlarının öğretim programlarıyla daha az ilişkilendirildiği belirlenmiştir. Bu temel kavramların farklı
boyutlarının ilişkili olabileceği farklı öğretim programlarında multidisipliner bir bakış açısıyla ele alınması
önerilmektedir. Bu belirlemeden hareketle, öğrenme hedeflerinden kısmen ya da hiç karşılık bulunamayanları
her kademede ilişkilendirebileceği birçok öğretim programı bulunmaktadır. İlköğretim kademesinde; Hayat
Bilgisi, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İnsan Hakları ve Yurttaşlık, Beden Eğitimi ve Oyun, Beden Eğitimi ve Spor;
ortaöğretim kademesinde; Biyoloji, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü gibi derslerin öğretim programlarında
Teknik Rehber’deki öğrenme hedeflerini karşılayacak kazanım ve içeriklere daha fazla yer verilebileceği
düşünülmektedir.
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Politika Yapıcılar İçin Öneriler
Kapsamlı cinsellik eğitiminin Teknik Rehber’de sekiz temel kavram etrafında sınıflandırılması ve her bir temel
kavramın içeriğinin farklı disiplinleri ilgilendirmesinden hareketle çocuklar ve gençler için kapsamlı cinsellik
eğitimine yönelik politikalar geliştirilmesi önerilmektedir. Bu kapsamda bu araştırmanın sonuçlarının; Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi çeşitli resmi kurumlar, sivil toplum
örgütleri, üreme sağlığı alanında çalışan ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulacak,
çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve sağlıklı seçimler yapmalarını destekleyecek ve bu
yolla onların iyi oluşlarına katkıda bulunacak politika ve eylem planlarının hazırlanmasına kaynaklık etmesi
önerilmektedir.
Ailenin bireylerin gelişimindeki rol ve sorumluluklarının önemi dikkate alındığında çocuk ve gençlerin gelişim
özellikleri ve ihtiyaçları temelinde ebeveynlere yönelik kapsamlı cinsellik eğitimi programları geliştirilerek onlara
doğru bilgi ve becerilerinin kazandırılması konusunda etkili olacak çalışmaların düzenlenmesi önerilmektedir.

Sonraki Araştırmalar için Öneriler
MEB öğretim programlarında karşılığı bulunan Teknik Rehber’in öğrenme hedeflerinin uygulamada nasıl
ele alındığı görüşmeler ve ders gözlemleri ile ortaya konularak, resmi dokümanlarda (ders kitapları, öğretim
programları) bulunan öğrenme hedeflerinin uygulamaya yansıtılma durumu araştırılabilir. Böylece resmi
programla uygulanan program arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya konularak bu konunun uygulamadaki
durumu araştırılabilir.
Öğretim programlarının uygulayıcıları olan öğretmenlerin başta rehber öğretmenler, okul öncesi eğitim,
özel eğitim ve sınıf öğretmenleri olmak üzere bu kapsamlı cinsellik eğitimi alanında gerekli bilgi, beceri ve
tutumlarla ne ölçüde donanmış oldukları araştırılabilir ve buna göre bu gruplara yönelik destekleyici eğitim
programları geliştirebilir.
Bu araştırma kapsamında ele alınmayan ancak kapsamlı cinsellik eğitimi bağlamında kapsayıcılık ve hak temelli
anlayıştan hareketle hafif, orta ve ağır düzeyde engeli olan çocuk ve gençlere verilen eğitim programlarındaki
mevcut durumun ne olduğu araştırılabilir ve özellikle ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer hizmet sunan kişileri
bilgilendirmeye ve güçlendirmeye dönük program geliştirme çalışmaları yapılabilir.
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Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezleri CSÜS Eğitimi Modülü-Katılımcı Rehberi. Ankara. Erişim
Adresi: https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/gençlik%20danışmanlık%20ve%20sağlık%20jizmet%20
merkezleri%20CSÜS%20katılımcı%20rehberi.pdf
Bulut, A. (2021). Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi: Gereksinim, Kapsam, Ülkemizdeki Durum. A. Bulut (Ed.) (39-57).
Öğretmen ve Öğretmen Adayları İçin Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi. İstanbul: Akademik Bilimsel Araştırmalar
(ABA) Yayınevi.
Cangöl, E., Karaca, P. ve Aslan, E. (2013). Engelli bireylerde cinsel sağlık. Androloji Bülteni, 53(1), 141-146.
Criniti, S., Andelloux, M., Woodland, M. B., Montgomery, O. C. & Urdaneta Hartmann, S. (2014). The State
of Sexual Health Education in U.S. Medicine. American Journal of Sexuality Education, 9(1), 65-80. DOI:
10.1080/15546128.2013.854007
Çakşak, A. (2018). Ergenlerde cinsel eğitim. Journal of Institute of Economic Development and Social
Researches, 4(11), 498-504.
Çalışandemir, F., Bencik, S. ve Artan, İ. (2008). Çocukların cinsel eğitimi: geçmişten günümüze bir bakış. Eğitim
ve Bilim, 33(150), 15-27.
Çok, F. (2003). Ergenlerin cinsel eğitimi: Bir program denemesi. Ankara Üniversitesi Basımevi.
Gendel, E. S. & Bonner, E. J. (1992). Sexual disfunction, gender identity disorders and parafilias. In: Goldman
H. H. (Ed) Review of General Psychiatry. Appleton and Lange. Connecticut, p.306-26.
Güçlü, A. ve Özerk, H. (2021). Türkiye’de 2000-2018 yılları arasında örgün eğitim kurumları kapsamında
cinsel sağlık eğitimlerine ilişkin çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum
Araştırmaları Dergisi, 18(39), 958-982.
Güdül Öz, H. ve Yangın, H. (2020). Görme engelli bireylerin cinsel sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi. Ufkun
Ötesi Bilim Dergisi, 20 (1), 90-108.
Gülsün, M., Ak, M. ve Bozkurt, A. (2009). Psikiyatrik açıdan evlilik ve cinsellik. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar,
1(1), 68-79.
Gürsoy, E. ve Gençalp, N. S. (2010). Cinsel sağlık eğitiminin önemi. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma
Dergisi, 6(23), 29-36.
Hazır Bıkmaz, F. & Güler, D. S. (2007). An evaluation of health and sexuality education in Turkish elementary
school curricula. Sex Education, 7 (3), 277- 292. DOI: 10.1080/14681810701448093
Kara-Ulu, N., Demir, H., Taşar, M. A. ve Dallar, Y. B. (2015). Ankara’da Düşük Sosyoekonomik Düzeyi Olan
Bir Bölgede Ergenlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Türkiye Çocuk Hastalıkları
Dergisi/ Turkish Journal of Pediatric Disease,1, 32-38. DOI:10.12956/tjpd.2014.100
Kırmızıtoprak, E., & Şimşek, Z. (2011). Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve güvenli cinsel yaşam konusunda
gençlerin bilgi ve davranışlarına akran eğitiminin etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10, 463-472.

350

National Guidelines Task Force [NGTS]. (2004). Guidelines for Comprehensive Sexuality Education:
Kindergarten through 12th grade. (3rd Edition). USA: Fulton Press.
Set, T., Dağdeviren, N., ve Aktürk, Z. (2006). Ergenlerde cinsellik. Genel Tıp Dergisi, 16(3), 137-141.
Sexuality Information and Education Council of the United States [SIECUS]. (1996). Issues and answers. Fact
sheet on sexuality education. SIECUS Report, 24(6), 1–4.
Tuğrul, B. ve Artan, İ. (2001). Çocukların cinsel eğitimi ile ilgili anne görüşlerinin incelenmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(20), 141-149.
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization [UNESCO]. (2009a). International Guidelines
on Sexuality Education: An evidence informed approach to effective sex, relationships and HIV/STI education.
France: UNESCO.
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization [UNESCO]. (2009b) International Technical
Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach for Schools, Teachers and Health
Educators. France: UNESCO.
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization [UNESCO]. (2018) International Technical
Guidance on Sexuality Education: An Evidence-informed Approach. (Revised edition) France: UNESCO.
United Nations Population Fund [UNFPA]. (2014). UNFPA Operational Guidance for Comprehensive Sexuality
Education. United Nations Population Fund. Erişim adresi: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/UNFPA%20Operational%20Guidance%20for%20CSE%20-Final%20WEB%20Version.pdf
Üstündağ, A. (2017). Cinsel sağlık ve üreme sağlığı eğitiminin gençler üzerinde etkisinin değerlendirilmesi.
Başkent University Journal of Education, 4(1), 1-10.
World Association for Sexual Health [WAS]. (2014). Declaration of Sexual Rights. WAS Advisory Council. Erişim
adresi:
https://worldsexualhealth.net/wp-content/uploads/2013/08/Declaration-of-Sexual-Rights-2014plain-text.pdf
World Health Organization [WHO]. (2001). WHO regional strategy on sexual and reproductive health:
Reproductive health. Copenhagen, Denmark: WHO Press.
World Health Organization [WHO]. (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on
sexual health, 28–31 January 2002. Geneva: WHO Press.
World Health Organization [WHO]. (2010). Standards for sexuality education in Europe: A framework for policy
makers, educational and health authorities and specialists. Cologne: Federal Centre for Health Education.
Yöndem Z. D (2007). Ergenlik ve cinsel sağlık eğitimi ile ilgili grup rehberliğinin 6.sınıf öğrencilerinin bilgi ve
tutumlarına etkisi. İlköğretim Online (elektronik), 6(1), 2- 10.
Yücesan, A. ve Alkaya, S. A. (2018). Okullarda göz ardı edilen bir konu: cinsel sağlık eğitimi. Süleyman Demirel
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(2), 200-209.

351

YAŞA UYGUN KAPSAMLI CİNSELLİK EĞİTİMİ BAĞLAMINDA
OKULÖNCESİNDEN ORTAÖĞRETİME ÖĞRETİM PROGRAMLARININ ve
DERS KİTAPLARININ ANALİZİ

Ekler
EK 1. Analiz Kapsamına Alınan Öğretim Programları ve Bağlantı Adresleri
MEB (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
MEB (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/20195716392253-02-Türkçe%20Öğretim%20Programı%202019.pdf
MEB (2018). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1-3. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/2018122171428547-HAYAT%20BİLGİSİÖĞRETİM%20PROGRAMI.pdf
MEB (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 3-8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.
tr/Dosyalar/201812312311937-FEN%20BİLİMLERİ%20ÖĞRETİM%20PROGRAMI2018.pdf
MEB (2018). İngilizce Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 2-8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/201812411191321-İNGİLİZCE%20ÖĞRETİM%20PROGRAMI%20Klasörü.pdf
MEB (2018). Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programı (İlkokul 1-4. Sınıflar). https://mufredat.meb.gov.
tr/Dosyalar/20181023115223781-06-Beden%20Eğtimi%20ve%20Oyun%202018-124%20Eki%20ÖP.pdf.pdf
MEB (2018). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (Ortaokul (5-8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.
tr/Dosyalar/2018120201950145-BEDEN%20EGITIMI%20VE%20SPOR%20OGRETIM%20PROGRAM%202018.
pdf
MEB (2018). Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar). https://mufredat.meb.
gov.tr/Dosyalar/2018121111026326-GORSEL%20SANATLAR.pdf
MEB (2018). Müzik Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1-8. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/2018129173048695-1-8%20Müzik%20Öğretim%20Programı%2020180123.pdf
MEB (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 4-7. Sınıflar). http://mufredat.meb.
gov.tr/Dosyalar/201812103847686-SOSYAL%20BİLGİLER%20ÖĞRETİM%20PROGRAMI%20.pdf
MEB (2018). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4 ve Ortaokul 5-8. Sınıf). http://
mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018130153652546-DKAB_(4-8.%20Sınıf)_DOP_%202018.pdf
MEB (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 5-6. Sınıf). http://mufredat.meb.
gov.tr/Dosyalar/2018124103559587-Bilişim%20Teknolojileri%20ve%20Yazılım%205-6.%20Sınıflar.pdf
MEB (2018). Trafik Güvenliği Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4. Sınıf). http://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/2018120202936103-TRAFIK%20GUVENLIGI%20OGRETIM%20PROGRAMI.pdf
MEB (2018). İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi Öğretim Programı (İlkokul 4. Sınıf). http://mufredat.
meb.gov.tr/Dosyalar/2018120202622474-INSAN%20HAKLARI%20YURTTASLIK%20VE%20DEMOKRASI%20
OGRETIM%20PROGRAMI.pdf
MEB (2018). T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı (Ortaokul 8. Sınıf). http://mufredat.
meb.gov.tr/Dosyalar/201812104016155-İNKILAP%20TARİHİ%20VE%20ATATÜRKÇÜLÜK%20ÖĞRETİM%20
PROGRAMI.pdf

352

MEB (2010). Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı (9-12 Sınıflar). https://dogm.
meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_10/09164821_DinKulturu_9-12.siniflar_2010.pdf
MEB (2018). Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı (9-12. Sınıflar). http://mufredat.
meb.gov.tr/Dosyalar/2018120203530835-Beden%20Egitimi%20ve%20Spor%20Dersi%20Ogretim%20
Programı%20(ORTOGRT)%2020.01.2018.pdf
MEB (2018). Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı (9-12. Sınıflar). http://mufredat.meb.
gov.tr/Dosyalar/201812103715395-TÜRKDİLİEDEBİYAT%20PROGRAM.pdf
MEB (2018). Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı (9-12. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/2018120204014821-gorsel%20sanatlar%20dop%20(2).pdf
MEB (2018). Müzik Dersi Öğretim Programı (9-12. Sınıflar). https://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/201821152226520-9-12-Müzik%20Öğretim%20Programı%2020180121.pdf
MEB (2018). Ortaöğretim Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Dersi Öğretim Programı. https://mufredat.meb.gov.tr/
Dosyalar/2018122105710864-SAĞLIK%20BİLGİSİ%20VE%20TRAFİK%20KÜLTÜRÜ%20DÖP%20pdf.pdf
MEB (2018). Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programı (9-12. Sınıflar). http://mufredat.meb.gov.tr/
ProgramDetay.aspx?PID=342
MEB (2018). Ortaöğretim T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.
gov.tr/Dosyalar/201822142542859-T.C.%20İnkılap%20Tarihi%20ve%20Atatürkçülük%20döp.pdf
MEB (2020). Sınıf Rehberlik Programı (Okul Öncesi, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğretim/Lise). https://orgm.meb.
gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/17143025_SINIF_REHBERLYK_PROGRAMI_2020.pdf

EK 2. Analiz Kapsamına Alınan MEB Ders Kitapları, Etkinlik Kitapları ve Öğretmen
Kılavuz Kitapları
Ders Kitapları
MEB İlkokul Hayat Bilgisi 1. Sınıf Ders Kitabı, (2021), Çiğdem Alemdar, Pasifik YayınlarıBu kitap, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 18.04.2019 tarihli ve 8 sayılı (ekli
listenin 142’nci sırasında) kurul kararı ile 2019-2020 Öğretim Yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı
olarak kabul edilmiştir.
MEB İlkokul Hayat Bilgisi 2. Sınıf Ders Kitabı, (2019), Dokumacı, A., Özdemir Gök, N. ve Dokumacı, Z., Milli
Eğitim Yayınları, No: 6974.
MEB İlkokul Hayat Bilgisi 3. Sınıf Ders Kitabı, (2021), Çelikbaş, E., Gürel, F. ve Özcan, N., Milli Eğitim Yayınları,
No: 6718.
MEB İlkokul Sosyal Bilgiler 4. Sınıf Ders Kitabı, (2020), Tüysüz, S., Tuna Matbaacılık San. Ve Tic. A.Ş. Bu kitap,
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28 Mayıs 2018 tarih ve 78 sayılı kararıyla (listenin
25. sırasında) 2018-2019 Yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir.
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MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, (2021), Evirgen, Ö.F., Özkan, J. ve
Öztürk, S., Milli Eğitim Yayınları, No: 7218.
MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, (2021), Yıldırım, C., Kaplan, F., Kuru,
H. ve Yılmaz, M. Milli Eğitim Yayınları, No: 7067.
MEB İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı, (2021), Altay, N., Ay, S., Ertek, Z. Ö., Polat,
H., Selmanoğlu, E. ve Yalçın, H., Milli Eğitim Yayınları, No: 6814.
MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı, (2019), Açıl, Ö., Güvenç, H., Hayta,
A. ve Kılıç, S., Milli Eğitim Yayınları, No: 6983.
MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri 6. Sınıf Ders Kitabı, (2019), Demirçalı, S. ve Alkan, B., Milli
Eğitim Yayınları, No: 6970.
MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri 7. Sınıf Ders Kitabı, (2021), Akdemir, E. ve Atasoy Çetin,
D., Milli Eğitim Yayınları, No: 6971.
MEB Ortaöğretim Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 9 Ders Kitabı, (2019), Alper, B., Can, E., Demirhan, F., Güleç,
G., Yılmaz, M., Kalın Gündoğdu, Y., (Ed. Fevzi Yılmaz ve Serhat Turan), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 6775.
MEB Mastermind Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu İngilizce 8 Ders Kitabı, (2019), İlter, B., İzgi, İ., Çavuşer
Özdemir, E., Türkeri Yeter, A. ve Çavuşer Yünlü, Z. T., (Ed. Binnur İlter), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 6727.
MEB İngilizce 10. Sınıf Ders Kitabı, (Count me in 10 Student’s Book), (2021), Çimen, F., Taşkıran Tiğin, B.,
Çokçalışkan, A., Özyıldırım, N., Özdemir, M., Demir, E. ve Fındıkçı, G., (Ed. Ş. Kömür), Milli Eğitim Bakanlığı
Yayınları, No: 7227.
MEB İngilizce 12. Sınıf Ders Kitabı, (Count me in 12 Student’s Book), (2019), Çimen, F., Tiğin Taşkıran, B.,
Çokçalışkan, A., Özyıldırım, N. ve Özdemir, M., (Ed. Ş. Kömür). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 7042.
MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8. Sınıf Ders Kitabı,
(2019), Ünlü, M., Mutlu, Ö. ve Çetinkaya, F., Milli Eğitim Yayınları, No: 6984.

Etkinlik Kitapları
MEB İlkokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri, 1. Cilt, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2021),
Ed. G. Yüksel ve K. Dulkadir. Erişim adresi: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_09/03011848_
YLKOKUL_SINIF_REHBERLYK_ETKYNLYKLERYYYY.pdf
MEB Ortaokul Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı, 1. Cilt, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü (2021). Ed. G. Yüksel ve K. Dulkadir. Erişim adresi:
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2021_09/03012045_ORTAOKUL_SINIF_REHBERLYK_ETKYNLYKLERYYYY.pdf
MEB Ortaöğretim Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Kitabı, 1. Cilt, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğü (2021). Ed. G. Yüksel ve K. Erişim adresi: Dulkadir.https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_
dosyalar/2021_09/03012233_ORTAOYRETYM_SINIF_REHBERLYK_ETKYNLYKLERYYYY.pdf
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Öğretmen Kılavuz Kitapları
MEB Ortaöğretim Müzik Dersi 11 Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2020), Ersöz, B. Gümüş, K., ve Alpaslan, U., (Ed. E.
Akbulut). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 6611.
MEB Ortaöğretim Müzik Dersi 12 Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2020), Kaya, F., Acar, M., Özel, M. ve Koç, S., (Ed.
P. R. Şimşek). Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 6612.
MEB Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 5. Sınıf Öğretmen Rehberi, (2021), Gülbahar Güven, Y., Kalelioğlu,
F., Kert, S. B., Kaplan, A., Koçak, B., İliş, E. B., Karaosmanoğlu, G., Demirci, O. G., Köse, T. ve Özgür Kaymak, Y.,
Milli Eğitim Yayınları, No: 6855.
MEB Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi 6. Sınıf Öğretmen Rehberi, (2021), Gülbahar Güven, Y., Kalelioğlu,
F., Kert, S. B., İliş, E. B., Demirhan Kıdıman, E., Yurdakök, E. A. ve Karaosmanoğlu, G., Milli Eğitim Yayınları, No:
6856.
MEB Görsel Sanatlar Öğretmenler İçin Kılavuz (1-8. Sınıflar için), (2021), Ayaydın, A., Bilgin Kara, F., Diksoy, İ.,
Gökay, M., Kartopu, S., Mercin, L. ve Toktaş, P., Milli Eğitim Yayınları, No: 6813.
MEB Ortaöğretim Görsel Sanatlar Dersi 11 Öğretmen Kılavuz Kitabı, (2020), Semiz, N., Büyükkarabacak, O.,
Yakar, Ş. ve Çakan, Y. G., Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, No: 7214.
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